
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 40  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015  ------------------------  
 ----------- Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta e sete minutos, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma 
Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 4.292.682,58 € (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e 
dois euros e noventa e dois cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 465.901,92 € 
(quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e um euros e noventa e dois cêntimos). -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas atas..  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- Vamos dar início à reunião do dia 11 de novembro, e não tendo nada a informar, passo a 
palavra ao Sr. Vice-Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra informando “continuamos com a manutenção de 
alguns caminhos, devido à intempérie que assolou o Algarve, temos trabalhado com recurso a horas 
extraordinárias, sábado e domingo fizemos uma intervenção, em colaboração com o Sr. Presidente da 
Junta de Alcantarilha e Pêra naquela freguesia, para que os caminhos sejam transitáveis o mais breve 
possível, quer por trânsito, quer por pessoas; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informar ainda que os pedreiros e pintores encontram-se em Silves, a equipa da rede viária 
está em Alcantarilha/Pêra e o trator limpa bermas está a fazer um caminho que engloba as duas 
freguesias, a de Alcantarilha e a de Silves” --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís fazendo uso da palavra passou a informar: 
 ----------- “No passado dia 9, decorreu na Biblioteca Municipal uma ação de informação/sensibilização 
sobre a “Demência nos idosos”; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje dia 11, será nas instalações da Associação Humanitária de São Marcos da Serra, será 
com o tema “Primeiros Socorros aos idosos; ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No próximo dia 13, abordarem o tema “Envelhecimento ativo” e decorrerá na sede da junta de 
freguesia do Algoz.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estas ações estão inseridas no Plano de Ação da Rede Social desenvolvido pelo Setor da 
Ação Social, em parceria com a unidade de cuidados continuados Rio Arade e destinam-se aos idosos 
e aos profissionais da área de geriatria do concelho, estão a decorrer durante este mês de novembro. -  
 ----------- Decorrerá de 9 a 13 de novembro as comemorações do São Martinho, com as classes do 
Desporto Sénior nas diferentes localidades onde as aulas do projeto decorrerem. -----------------------------  
 ----------- Ontem dia 10, realizou-se uma conferência intitulada “ A Primeira Grande Guerra e a luta pela 
Paz”, auditório da Escola Secundária de Silves e esteve a cargo da Presidente da Direção Nacional do 
Conselho para a Paz e Cooperação (CPPC), Dra. Ilda Figueiredo. Esta conferência foi organizada pelo 
setor da Educação, de acordo com o protocolo estabelecido com o CPPC. --------------------------------------  
 -----------  A par da conferência foi também inaugurada uma exposição com o mesmo tema, a qual está 
patente no átrio da Câmara Municipal de Silves até ao dia 8 de dezembro. --------------------------------------  
 ----------- Também no dia 10, a Câmara Municipal de Silves através do seu setor da Juventude, realizou 
em parceria com o Instituto de Apoio à Criança (IAC), um workshop subordinado ao tema “Prevenção 
de Tráfico de Seres Humanos” que teve lugar na Biblioteca Municipal, entre as 10h30 e as 16h30; ------  



 
 

 

 

 

 -----------  No próximo dia 12, irá ter lugar no nosso concelho, uma Fam Trip “Redescobrir os Segredos 
do Algarve”, a qual é dirigida ao trade regional, meios de comunicação social de âmbito local, regional 
e nacional, alojamento e restauração local e outras entidades locais para que estes desvendem os 
segredos mais bem guardados da região. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O programa terá enfoque em locais diferentes; menos conhecidos da região, com 
características únicas, mas com grande potencial turístico. Tratando-se de uma parceria entre o 
Município e a região de Turismo do Algarve (RTA); ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 14 há, a já habitual rúbrica “Leitura com mimos”, por Rita Moriés, integrada no Projeto 
Leitura para bebés, na Biblioteca Municipal ------------------------------------------------------------------------------- ; 
 ----------- No dia 14 de novembro, às 16h00 André Sousa, escritor natural de Armação de Pêra, 
apresentará na Biblioteca Municipal o seu livro “Juro Amar-te”; ------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente no dia 14 pelas 21h30 haverá mais uma peça, a 3.ª apresentada no Teatro 
Mascarenhas Gregório; onde se encontra a decorrer desde 31 de novembro o Festival de Teatro – 1.º 
Ato, desta feita será levado à cena “A Porta”, pelo Grupo de Teatro do Concelho o “Penedo Grande”, a 
peça é da autoria do silvense Rogélio Mena Gomes. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pelo que mais uma vez, reitero convite aos Srs. Vereadores para estarem presentes. -----------  
 -----------  No dia 15, o Al-teatro realiza mais uma oficina de formação (teatro fórum/teatro do oprimido) 
que terá lugar na Fissul pelas 15 horas. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria ainda de acrescentar que até ao dia 31 de dezembro decorre no complexo das 
Piscinas Municipais a campanha: “Mais desporto, Mais saúde, Mais vida, Menos custos” a qual 
contempla uma série de descontos; -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Portaria do Castelo encontra-se em obras, nomeadamente pintura e reparação de rebocos, 
pelo que temporariamente a entrada será feita através do portão, encontrando-se instalada junto à 
mesma uma casinha de madeira para que as obras não impeçam o normal funcionamento do 
monumento”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Deixar ainda aqui registado, os nossos parabéns aos dois atletas do concelho pelos títulos 
alcançados no Campeonato Nacional de Lutas Amadoras, nomeadamente ao Jorge Prates, da Casa 
do Povo de São Bartolomeu de Messines – Campeão Nacional (3.º título consecutivo) no escalão de 
jovens promessas cadetes masculinos e ao atleta Dário Grave, também da C.P.S.B. Messines – 
Campeonato Nacional (2.º título). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sendo que este campeonato que se realizou em Silves contou com a presença de 26 
lutadores e 9 clubes de todo o país. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também gostaria de deixar em ata e ver esclarecida a discussão que tivemos na última 
reunião, não para a continuar, mas porque gostava de ver esclarecida a informação que vai junto às 
informações. É uma constatação e de certa forma dar resposta a um assunto que já foi devidamente 
fundamentado na proposta apresentada e votada na reunião anterior, e efetivamente porque não me 
considero a dona da verdade, venho apenas relembrar o que consta no regimento da câmara em vigor 
relativamente às reuniões de câmara onde se pode ler no Capítulo I das reuniões art.º 1.3 “as reuniões 
ordinárias terão a periocidade semanal realizando-se às quartas-feiras, com início às 9h e termino 
aquando do final de toda a ordem de trabalhos, mas nunca após as 17h”. Relembrando, mais uma vez, 
que não me considero a dona da verdade, fiz um quadro onde constam as datas precisamente de 
todas as reuniões de câmara que estão publicadas no site do Município, logo são públicas e onde se 
pode confirmar a duração que essas reuniões têm tido durante este ano de 2015. Gostaria que 
olhassem para o quadro e verificassem que chegamos ao cúmulo de ter reuniões que duraram 10 
minutos. Mas esta minha explicação aqui é porque mais uma vez, quero deixar bem explicito que não 
me considero a “Dona da Verdade, como fui intitulada, sobre o assunto em causa.” --------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação Não 
Permanente assim como a informação que a Sra., Vereadora Luísa Conduto Luís acabou de referir:---- 
-----------1– Gabinete de Empreendedorismo Local - Vide relatório em anexo;---------------------------- 
-----------2- Infarmed - Relativamente à possibilidade de abertura futura de mais uma farmácia em S. B. 
de Messines, sublinhamos a resposta do Infarmed, dada por ofício de 18 de Fevereiro de 2013, 
citamos: “ … teremos em devida conta a localidade de S. B. de Messines indicada por V. Exa. numa 
eventual e oportuna proposta de abertura de concurso público para instalação de novas farmácias.” --- 
-----------3- Parecer da CCDR (secretariado das reuniões de câmara) - continuamos a aguardar a 
emissão de parecer jurídico por parte da CCDR; -------------------------------------------------------------------- 
-----------4- Faturas por pagar (consumo de água) - nos últimos meses foram emitidas 950 certidões 
de dívida; fonte: DSUA; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

-----------5 – Proteção Civil -  entregaremos o relatório na próxima reunião de câmara. ----- ---------------- 
-----------6- DLBC - remetido por email nesta data. ----------------------------------------------------------------- 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 10 de novembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 2.212.487,54 € (dois milhões, duzentos e doze mil, quatro centos e 
oitenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos).--------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra começou dizendo, “passo a 
chamar a atenção para uma necessidade de intervenção dos serviços de jardinagem ou dos que a Sra. 
Presidente achar adequado, na urbanização do Barrocal em Pêra existem árvores que precisam de ser 
podadas, limpeza de folhas dos jardins, isto são queixas dos residentes, que se tem verificado ano 
após ano, e penso que deveria ser resolvido. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Presidente da Junta da União de Alcantarilha/Pêra está a par da situação, têm 
fotografias e penso que já foi enviado um pedido dos residentes para a câmara a solicitar essa 
intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito à Sra. Presidente e já falei com a Chefe da (Divisão Jurídica e Administrativa (DJA) 
aqui presente Dra. Isabel Cabrita, que me fosse enviado a ata do dia 17 de setembro de 2015, onde se 
discutiu essencialmente o “POC Alentejo”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Vou aqui de alguma forma fazer uma resenha de alguns assuntos que tenho vindo a solicitar 
e que ainda não obtive resposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ■ Na reunião de 30/9/2015 pedi que os serviços se pronunciassem sobre os trabalhos que 
foram executados na escola primária da Portela de Messines. Na altura quando eu falei da altura do 
passeio e que era de tijoleira, a Sra. Presidente corrigiu-me utilizando a seguinte expressão “são guias 
de passeio e não de tijoleira”. Mas, sinceramente não vejo diferença na perigosidade, e por isso peço 
parecer aos serviços sobre isso e que sejam imediatamente retiradas aquelas guias de passeio. --------  
 ----------- ■ Na reunião de 7/10/2015 solicitei, à semelhança da vereação permanente, que a posição 
definida pelos vereadores não permanentes, sobre a situação da “POC Alentejo”, também fosse 
colocado no site da câmara, mas a Sra. Presidente assim não o achou apresentando os argumentos 
que achou por bem. Sendo assim, solicitei um parecer aos serviços jurídicos, porque a meu ver, tenho 
direito a essa publicação e gostava que esse parecer chegasse;  --------------------------------------------------  
 ----------- Nessa mesma reunião pedi que fosse agendado o processo de atribuição de subsídio à Casa 
do Povo de Messines, a propósito da deslocação de atletas à Finlândia. Esse assunto foi agendado na 
reunião de 14 de setembro, e na altura solicitei à Sra. Presidente que informasse a Casa do Povo e a 
Junta de Freguesia de Messines, que a Proposta que a Sra. Presidente avançou, em nome do 
executivo permanente, tanto eu como qualquer outro vereador não permanente, tínhamos concordado, 
e isso consta na ata de 14 de outubro. Sobre este assunto, depois dessa reunião, enviei um email, 
solicitando que fosse feito um oficio e, que se fizesse acompanhar pela cópia da ata da reunião, em 
que foi deliberado o assunto, sendo assim, se ainda não o fez pedia que o fizesse no decurso desta 
semana.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na mesma reunião falei da perigosidade da colocação do painel com versos de João de Deus 
em Messines, no final da Rua da Liberdade. Solicitei que os serviços verificassem a existência ou não 
desse perigo e que encontrassem outro local, com a mesma dignidade, para a colocação desse painel, 
porque quem sobe a Rua 1.º de Maio não tem visibilidade nenhuma de quem vem em sentido 
contrário; ainda ontem aconteceu comigo quando saí do escritório. ------------------------------------------------  
 ----------- Ainda nessa mesma reunião, solicitei que a Sra. Presidente argumentasse porque é que a 
Feira de Todos os Santos, não foi considerada Feira Franca. A Sra. Presidente remeteu para o Sr. 
Vice-Presidente, Mário Godinho, o esclarecimento, segundo consta na dita ata. Assim neste caso, 
solicito que me fundamentem porque esta feira não foi considerada Feira Franca. ----------------------------  
 ----------- Outra situação, em relação à saída da farmácia de São Bartolomeu de Messines, para o 
shopping da Guia, que só foi possível pelos votos favoráveis do executivo permanente, pelo parecer 
favorável não vinculativo da junta freguesia de Messines e pela abstenção, na altura, da Sra. 
Vereadora Rosa Palma. O que solicito, é que seja enviado à INFARMAD, um ofício que questione se 
“a saída da farmácia da vila de Messines para shopping, implicou o encerramento de um segundo 
lugar de farmácia em São Bartolomeu de Messines, se sim ou não”. ----------------------------------------------  
 ----------- Por fim e em relação às reuniões de câmara, solicito que os serviços me informem dos gastos 
efetuados pelos membros do executivo permanente, que foram pagos pela Câmara Municipal de 
Silves e também ao Gabinete de Apoio à Sra. Presidente da Câmara: desde deslocações, despesas 



 
 

 

 

 

de alimentação e estadias, dos anos de 2014 e 2015, que venha a ser entregue por rubricas, 
descriminando quem o fez, quando o fez, isto para ver se o erário público está ser bem defendido ou 
não”. ----  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra mencionado “o que disse sobre as nossas deslocações, 
posso-lhe garantir que não são em lazer, e não esteja a comparar senhas de presença de todas as 
Quartas-feiras em que pode ficar até às 17h, e ficam apenas uma ou duas horas. ----------------------------  
 ----------- Por favor não compare o que não é comparável e não julgue os outros por si mesmo. Mas 
fique descansado vai ter resposta ao que solicitou.” --------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra dizendo “perguntei ao Sr. Vice-
Presidente, desde quando não são efetuados os cortes de água, porque aqui fala em 900 certidões de 
não pagamento”. O Sr. Vice-Presidente respondeu “os cortes não foram efetuados porque detetamos 
problemas com os pagamento nos bancos, as pessoas pagam, mas o dinheiro não chega à câmara. O 
que posso dizer é que o programa não deteta estas situações, mas no próximo ano já teremos este 
assunto tratado, até lá ficam em “standby”. --------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça retomou dizendo ”quando cheguei aqui hoje às 9h30, as 
luzes públicas estavam acesas”. O Sr. Vice-Presidente esclareceu, “está a ser feita manutenção” -------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo “vou falar de um assunto que estava 
encerrado, e não costumo voltar a falar muitas vezes do mesmo, mas em função da informação que 
me foi entregue a semana passada, e que me deixou um pouco pensativo. Eu posso ser levado a 
pensar que por ventura as pessoas terão uma ideia a meu respeito diferente daquela que acho que 
deveriam ter, por isso, eu ficava imensamente satisfeito se os serviços não tivessem respondido da 
maneira como o fizeram e com aquele teor, pois não o façam porque não ficarei melindrado, e preferia 
que não o tivessem feito da forma como o fizeram. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Expliquei na altura porque trouxe o assunto, e alertei como deveria ser feito, após isso o 
assunto para mim estava encerrado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Posto isto, gostaria de fazer um pedido que tem a ver com informações que vêm do exterior. 
Pretendia que me fossem entregues os relatórios ou informações da situação económica -financeira do 
município, que foram prestadas pelo Revisor de Contas (ROC) da Câmara, que é empresa G. 
Marques, do ano de 2015, gostaria de ver esses dados”. -------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra passando a esclarecer “ se bem se lembram no 1.º 
ano deste executivo em funções, houve uma proposta para que a Feira de Todos os Santos passasse 
a Feira Franca, e a votação foi de 4 votos contra para a proposta do executivo permanente.  --------------  
 ----------- Também relembrar o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, que nunca a Feira de Todos os 
Santos, foi Feira Franca e como tal com a votação que foi feita com os vossos votos contra, enquanto 
nós estivermos aqui e vocês aí, não pensamos em reverter a situação”.------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA – 
GARAGEM, SITO NA RIBEIRA DO ARADE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------   
 ----------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitar os 
projetos de especialidades e emitir o correspondente título. ----------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO AGRÍCOLA, 
AMPLIAÇÃO E CONVERSÃO EM HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO E 
ALPENDRE,SITO NO PINHEIRO GRANDE, EM SILVES. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, dispensando o 
cumprimento da lei de acessibilidades, nos termos da informação, promovendo a sua legal 
publicitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA E ANEXOS ASSOCIADOS 
A HABITAÇÃO, SITO EM DOBRA, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ata da Conferência 
de Serviços, da CCDR Algarve, pareceres da Agência Portuguesa do Ambienta, do Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa declarou-se impedido e ausentou-se da sala. ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA, DE IMÓVEL DEGRADADO, 
LOCALIZADO NO GAVETO DA RUA DO PALMEIRAL, COM A TRAVESSA DE ACESSO À ESCOLA, 
EM ALGOZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente auto da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Vice a Sra. Presidente devera tomar a s normas por conveniente: -------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 30 dias 
promover a execução dos trabalhos constantes do Auto de Vistoria, sem prejuízo de assegurar de 
imediato as condições de segurança da via pública. --------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CONCELHIO, DO 
PROJETO “ENCOSTA DO BARROCAL”, SITIO NO BARROCAL, EM PÊRA. ----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade de Construção, S.A.; -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar o interesse público concelhio da 
pretensão e a remessa do processo à Assembleia Municipal para os efeitos tidos por convenientes. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
CONCELHIO, NA REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRÉDIO MISTO, ARTIGO 
MATRICIAL 112, SECÇÃO B, SITO EM BARREIRAS, EM ALCANTARILHA 
 ----------- REQUERENTE: PROCITRUS, Produção e Comércio de Frutas , Lda; --------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar o interesse público concelhio da 
pretensão e a remessa do processo à Assembleia Municipal para os efeitos tidos por convenientes. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO FALACHO, EM 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Michael Simmons e outra. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, LOTE N.º2, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2010, SITO EM RIBEIRO MEIINHO, EM 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a constituição do regime de propriedade 
horizontal, nos termos da informação certificando em conformidade. ----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO, PARA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
DE VISTORIAS A OBRAS PÚBLICAS, EDITAL N.º 19/2014. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras, Municipais e Trânsito, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a composição proposta para a Comissão 
de Vistorias e Obras Públicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – Rede Regional de Parcerias de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 
Social - Declaração de Compromisso. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, email da AMAL e cópia da Declaração de 
Compromisso, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar a declaração de compromisso assinada 
pela Exma. Sra. Presidente em 8/7/2015. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 
E ASSESSORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE 
POCALENTEJO - APOIO CONTABILÍSTICO, FISCAL, INFORMÁTICO E FORMAÇÃO, LDA., POR 
AJUSTE DIRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA - ALIENAÇÃO DE PRÉDIO 
URBANO, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA N.º 222 2, SITO NA RUA DO CASTELO, EM 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Herdeiros de José Lourenço e Virgínia da Conceição. -------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, cópia da caderneta 
predial, Relatório de Avaliação de Bens Imóveis de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na aquisição 
do prédio em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 
SILVES (CMJS) - PROPOSTA DE NOTA JUSTIFICATIVA E REGULAMENTO. -------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da juventude, e legislação de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritas. --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo “relativamente à informação 
entregue, não veio nada a alterar o regulamento, não vejo aqui nenhum documento novo, assim sendo 
parte-se do princípio que o regulamento é o mesmo da reunião anterior, sem alterações”. ------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís tomou a palavra passando a explicar “o senhor 
vereador na reunião anterior pediu esclarecimentos a algumas questões, e os seus esclarecimentos 
estão aí, mas o regulamento contínua o mesmo”. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, continuou dizendo, “em relação à informação que vem aqui do 
setor da juventude, vou tentar explicar as sugestões que fiz relativamente ao regulamento que foi aqui 
aprovado anteriormente, na altura disse que não me custava nada aprovar o regulamento, apenas dei 
algumas sugestões que no meu entender iriam provocar algumas alterações. ----------------------------------  
 ----------- Indo de acordo com a informação que aqui vêm, diz aqui que a alínea d) do artigo 6, e a 
alínea g) do artigo 7, que os mesmo foram conforme a legislação. No art.º6, concordo que sim, já no 
art.º 7, obviamente e como comprova a lei que foi enviada em anexo, não faz a descrição de quem são 
os observadores e por isso serão aqueles que, neste caso, a Câmara Municipal entender e que estão 
referidos no regulamento, inclusivamente, consta um grupo de observadores que não vem na própria 
lei que obviamente decorrem do artigo 5 da lei. Aquilo que na altura disse e mantenho, é que de 
acordo com alínea d) do art.º 6 e g) do art.º 7, a mesma entidade, neste caso, uma associação juvenil, 
de acordo com este regulamento, teria assento quer na composição, quer como observador, o que me 
parece a mim é que essa associação juvenil, registada no Registo Nacional, caberia no alínea d) do 
art.º 6 e na alínea g) do art.º 7, mas se essa associação tivesse uma atividade cultural e recreativa, em 
meu entender esta última alínea, deveria fazer referência a estes tipos de associação, que não são 
obviamente associações juvenis, isto obviamente pode ser ultrapassado pela interpretação de quem 
vai fazer a escolha dos observadores. Isto deixa em aberto que a associação pode ter lugar nos dois 
lados, mas isto é a minha interpretação. Mais uma vez digo, a alínea g) do art.º 7 não faz referência à 
própria lei, tal como a alínea, a), b), c), d) mas sim é aquilo que foi a interpretação de quem fez o 
regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Depois, em relação à alínea b) do art.º 11, “ execução da política orçamental do Município de 
Silves, no que respeita às políticas de juventude”, aqui faz referência que foi transcrito da legislação, 
mas não encontro, o que encontro sim, quer no art.º.7 e 9 da Lei que regula estes conselhos, a 
referência a que a participação do conselho vai muito para além da política de juventude.  -----------------  
 ----------- Temos na Lei 8/2009 de 18 de fevereiro, no art.º 9 alínea b), “Evolução das políticas 
públicas com impacte na juventude do município, nomeadamente nas áreas do emprego e 
formação profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação 
social”, e na altura o que disse foi que achava que restringir a participação deste conselho à política 
de juventude, relativamente à execução orçamental, era demasiado restrito, haverá outras áreas que 
se entende dever permitir a sua intervenção nomeadamente aquelas que decorrem da própria lei. ------  
 ----------- Depois, em relação ao art.º 12 e art.º 15, que aqui também vem referenciado, não tem nada a 
ver com o artigo, mas sim com o documento anexo que veio aqui a reunião e à assembleia municipal, 
relativamente ao Conselho Municipal de Educação. Se bem me lembro não contemplava um membro 
representante do Conselho da Juventude e o meu alerta foi só nesse sentido, independentemente do 
lugar estar preenchido ou não. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), continuo a dizer que 
deveria ter um elemento como observador, e na minha opinião esta comissão deveria constar da 
própria constituição mas como a lei não permite, pelo menos que esteja como observador. Por fim, o 
tempo de mandato pode ser definido no regimento, a lei não obriga que venha do regulamento, assim 
sendo está tudo esclarecido”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento, com 
inclusão da sugestão de a CPCJ ser integrada como observador e a sua posterior remessa à 
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COBRANÇA DE INGRESSOS PARA A RUBRICA "LADO 
B COM PEDRO BARROSO". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.----  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os preços de venda dos ingressos nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.22. -------------------------  
 ----------- Presente proposta da Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de alteração orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.18.  
 ----------- Presente informação da contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. -------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO DE MATERIAL, NA REALIZAÇÃO DA 15.ª EDIÇÃO 
DA SUBIDA IMPOSSÍVEL – RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Moto Clube de Albufeira. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.-- 
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra questionando “tendo este evento já 
sido realizado, gostaria de saber quando deu entrada este pedido para só vir agora a reunião de 
câmara?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Luísa Conduto Luís passou a esclarecer, “eles fizeram o pedido a 29 
de setembro, mas não veio logo a reunião, porque estavam aí contidos vários pedidos que não foram 
aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu tive uma reunião com o setor do desporto e com o responsável pelo Moto Clube, e porque 
houve apoios que efetivamente não concedemos a informação foi feita só nessa altura, e posso 
descrever o que não foi concedido: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ▪ O gerador e o gasóleo; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ As tendas grandes que nós temos, mas não estão em condições. -----------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Tem sido hábito, para esta atividade, ceder-se o gerador e o combustível para o mesmo, mas 
este ano não nos é possível apoiar neste sentido. A impressão da publicidade também não foi feita 
porque não nos enviaram a tempo. As medalhas foram oferecidas por nós”. ------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, retomou dizendo, “então fazem primeiro a 
reunião com os diversos setores intervenientes e só depois vem aqui a reunião de câmara e neste 
caso veio mais tarde porque essas reuniões atrasaram-se, correto?” A Sra. Vereadora Luísa Conduto 
Luís, concordou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
06 de novembro de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e quarenta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente 
da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica da Câmara 
Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------------------------------------  
 


