
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 43  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2015  --------------------------  
 ----------- Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas 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 4.023.399,57 € (quatro milhões, vinte e três mil, trezentos e noventa e nove euros e 
cinquenta e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 477.712,51 € (quatrocentos 
setenta e sete mil, setecentos e doze euros  e cinquenta e um cêntimos). ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando: ----------------------------------------------------  
 ----------- “Vamos dar início à reunião e como habitual vamos passar à gravação da mesma para apoio 
à transcrição da ata, após aprovação da minuta da mesma a gravação será eliminada. ---------------------  
 ----------- Tenho a informar que este executivo no passado dia 30 novembro, às 12 horas, entregou em 
mão uma candidatura a Património Mundial da UNESCO, intitulada “Lugares da Primeira Globalização” 
e envolve oito Municípios do Algarve, a Região de Turismo do Algarve, a Direção Regional da Cultura 
do Algarve e a Universidade do Algarve. Os municípios envolvidos têm monumentos que devem ser 
reconhecidos para uma maior divulgação do nosso património em termos internacionais”. ------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente Mário Godinho passou a informar que “a equipa do betuminoso 
encontra-se na União de Freguesias de Alcantarilha/Pêra, na manutenção de alguns caminhos e entre 
Silves e São Marcos da Serra, no caminho do antigo Centro Cinegético. Os calceteiros encontram-se 
em Silves, os pedreiros em Armação de Pêra, no caminho de Canelas e em Silves e por fim os 
pintores em São Bartolomeu de Messines e em Silves”.- --------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís fazendo uso da palavra passou a informar que: -----------  
 ----------- 1.º - No passado dia 30 de novembro decorreu na Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha 
uma Ação de Cuidados Básicos para os idosos, a mesma foi organizada pelo setor da Ação Social do 
Município, em parceria com a Unidade de Cuidados Continuados do Rio Arade. -------------------------------  
 -----------  2.º - Ainda no dia 30 o Município assinalou “O Dia Mundial de Luta Contra a Sida” junto da 
comunidade estudantil, através da dinamização pelo Setor da Juventude, de diversas atividades 
dirigidas aos alunos do 10.º, 11.º e 12.º, anos da Escola Secundária de Silves. As iniciativas 
decorreram no auditório da respetiva escola entre as 10h e as 17h e incluíram rastreios gratuitos do 
vírus HIV; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3.º - No dia 1 de dezembro, decorreram sessões de captação de jovens artistas do concelho 
dirigidas ao público jovem de Silves, na Escola Básica 2/3 Domingos Garcia e na Escola Secundária 
de Silves. Amanhã decorrerão em São Bartolomeu de Messines e no dia 15 na Escola Básica 2/3 do 
Algoz e na E.B. 2/3 Dr. António Contreiras. Este projeto está a ser desenvolvido pelo Setor da 
Juventude do Município; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.º De 1 a 20 de dezembro a Casa Museu João de Deus, dinamiza atividades lúdico-
pedagógicas intituladas “Vamos Musear neste Natal”;------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.º - Integrando o seu plano educativo, a Câmara Municipal de Silves, através do seu Museu 
de Arqueologia, irá promover a atividade “Cheiros e Sabores de Natal”. Essa atividade irá decorrer nos 
Mercados Municipais e será dirigida aos alunos do 3.º e 7.º ano de escolaridade, onde os mesmos 



 
 

 

 

 

serão desafiados a procurar no mercado alguns dos produtos e aromas mais utilizados na confeção 
dos tradicionais pratos de Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.º - No dia 4, será inaugurada a exposição “Talentos do Município” pelas 17 horas na 
Biblioteca Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 7.º - No dia 5 de dezembro haverá na Biblioteca Municipal a apresentação do livro “Na 
Fronteira de Timor”, de Hélder Tadeu e na rúbrica Sábados em Família, o Workshop “Iniciação à 
Navegação”, com Carlos Monteiro, destinado a crianças dos 6 aos 10 anos;--- 
 ----------- 8.º - Em Armação de Pêra realizar-se-á o 4.º Passeio de Pais Natal e no Teatro Mascarenhas 
Gregório haverá teatro para a infância com a peça “Espantalhadas”, pelo Al-Teatro, com duas sessões; 
uma pelas 11 horas e a outra pelas 16 horas, de referir que para esta segunda sessão, a Sra. 
Presidente convidou os filhos dos funcionários do município a assistirem a esta peça. -----------------------  
 ----------- Ainda em Armação de Pêra, terá início a “Mostra Itinerante das Artes”, que se estende até ao 
dia 7 do corrente mês; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 9.º Ainda no dia 5, o Grupo Penedo Grande apresentará a peça “O Marinheiro”, na Igreja da 
Misericórdia de Silves, pelas 21 horas. Esta apresentação integra a Teia – V Bienal de Poesia de 
Silves, fazendo o encerramento da mesma. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 10.º No dia 6 de dezembro, haverá mais um Encontro Mensal de Veículos Clássicos em 
Armação de Pêra e ainda o 9.º Passeio Todo o Terreno, na Azilheira/São Marcos da Serra. ---------------  
 ----------- Ainda no mesmo dia decorrerá na Fissul a 3.ª Edição do Mercado do Mimo, o qual apresenta 
produtos direcionados para a família; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 11.º Do dia 7 de dezembro de 2015 a 7 de Janeiro de 2016, a Casa Museu João de Deus terá 
em exposição um “Presépio Tradicional em Cortiça”, de Alzira Cabrita, também no Museu do Traje e 
Tradições será exposto o presépio tradicional algarvio. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 12.º - No dia 7 e 8 de dezembro terminará o 1.º Festival de Teatro – 1.º Ato, com a peça “Rei 
Laudamuco, senhor de nenhures”, pela companhia Krisálida – Associação Cultural do Minho. ------------  
 ----------- 13.º - Finalmente informar que o Postal de Natal, que será enviado pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal de Silves, foi selecionado através de um concurso realizado para esse efeito, no 
qual participaram todos os alunos das escolas Básicas e Jardins de Infância do concelho. -----------------  
 ----------- Referir que através do setor da Educação estão a ser construídas pelas diferentes turmas das 
escolas do concelho, Árvores de Natal que irão servir para embelezar as nossas ruas nas diferentes 
freguesias e nos Mercados Municipais”. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ----------------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação 
Não Permanente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------– Remessa de correspondência a entidades externas ao município----------------------------- 
-----------Foi entregue na reunião de câmara de 18 de Novembro do corrente, competente parecer 
jurídico sobre a referida matéria.------------------------------------------------------------------ -------------------- 
-----------Em anexo: cópia de Ata, versando sobre a atribuição de subsídio à Casa do Povo de S. B. de 
Messines e informação dos serviços associada; e cópia de várias Atas, versando sobre a transferência 
de farmácia de S. B. de Messines para a Guia, e correspondência do Infarmed.--------------------------------
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Placa de informação colocada pela JF de S. B. de Messines (entrada sul da Vila): O 
problema será abordado na próxima reunião da comissão de trânsito que se pronunciará sobre 
eventual ajustamento a fazer.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Rede de Abastecimento de Águas - Vide Mapa em anexo.------------------------------------------ 
--------- Roturas na Rede de Abastecimento de Água (Rua D. Maria Eugénia Neutel/S. B. 
Messines):Esclarecemos que durante o período Agosto/Setembro do corrente ocorreram 5 roturas na 
rede de abastecimento de água na Rua D. Maria Eugénia Neutel em S. B. de Messines que foram 
reparadas pelos serviços camarários. As roturas na rua devem-se ao carácter obsoleto do material. Os 
pavimentos foram igualmente repostos.------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 01 de dezembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 1.889.124,89 € (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e 
vinte e quatro euros e oitenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “peço novamente que a Sra. 
Presidente informe a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines que a proposta que a Sra. 
Presidente apresentou sobre o subsídio excecional referente à participação na XV Gimnaestrada 



 
 

 

 

 

Mundial, a qual foi aprovada por unanimidade, que os vereadores não permanentes não se opuseram 
nem fizeram qualquer comentário a este assunto. Este assunto passa reunião após reunião e nada foi 
escrito pelo executivo, e penso que isto é uma questão de dignidade. ---------------------------------------------  
 ----------- Atualmente até já tem um parecer o qual refere que a comunicação às entidades externas 
tem que ter deliberação de câmara, o que acho ser de uma extrema desnecessidade estar a pedirmos 
que protejam a dignidade dos vereadores em relação a uma situação que não corresponde à verdade, 
há meses que ando a falar no assunto e acho que a Sra. Presidente deveria tratar disto”. ------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo “acho que o Sr. é que deve fazer esse 
esclarecimento e tem todo o direito de o fazer, e a documentação foi-lhe toda entregue”. -------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “eu não sou acanhado, e isto 
é uma questão pontual e coloquei uma proposta em cima da mesa, tendo em consideração a 
dignidade pessoal dos vereadores não permanentes, considerando os comentários que foram feitos na 
Casa do Povo de Messines aos familiares diretos destes atletas que foram à Gimnaestrada, de que a 
atribuição do subsidio foi posto em causa por mim, Fernando Serpa; e isto foi dito pelos diretores 
daquela entidade, e como todos nós sabemos, não corresponde à verdade. Peço que a Sra. 
Presidente, em nome de toda a vereação, informe a Casa do Povo e a Junta de Freguesia de 
Messines que a proposta do executivo permanente de ser autorizado o subsídio no valor de 2.500,00€ 
(dois mil e quinhentos euros) foi aprovada por unanimidade e que não existiu outra proposta por parte 
dos vereadores não permanentes. É somente isto que peço que seja esclarecido.” ---------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra mencionando “pelo que acabou de dizer a única honra 
que foi abalada foi a sua, e para isso tem os documentos para clarificar essa situação. ----------------------  
 ----------- A única coisa que posso fazer, é remeter para as entidades o que está em ata”. ------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu “não foi só a minha honra que foi afetada, mas sim 
a de todos os vereadores e é da sua competência não permitir que nenhum vereador seja comentado 
lá fora sobre algo que não corresponde à verdade. E olho para o Vice-presidente e espanta-me o seu 
silêncio, concedendo esta atitude. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fiz uma proposta que está em cima da mesa e só peço que esclareçam esta situação com as 
entidades em questão, e que o nosso nome seja honrado”. ----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra dizendo “acho muito estranho a sua atitude, porque o 
Sr., como vereador, tem todo o direito de fazer as suas exposições às coletividades e clubes. Faz pelo 
seu próprio punho, num papel com carimbo da câmara, ao qual como vereador não permanente têm 
direito, e aí elabora a exposição que pensa ter que fazer à Casa do Povo e à Junta de Freguesia de 
São Bartolomeu de Messines. Isto é uma prática comum em todos os outros Municípios”. ------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “a situação é grave, para ser 
só assim como o Sr. Vice-Presidente acabou de referir, e penso também que era desnecessário eu ter 
que estar a pedir para que seja feita esta declaração, se é uma função da Sra. Presidente não deixar 
que estes comentários sejam feitos a nenhum elemento da vereação permanente ou não permanente”.  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra rematou dizendo “quer que eu remeta o que foi 
deliberado, assim o farei, mas somente isso, porque pelo que expôs aqui, parece-me a mim que só a 
sua honra foi lesada, pois este município tem outras prioridades muito mais urgentes para tratar, e 
cabe à própria pessoa, enquanto individuo defender a sua própria honra. Eu vou remeter a 
deliberação, e não venha pedir mais nada, pois já temos dificuldade no tempo para a organização das 
atas das reuniões que são semanais, porque assim foi votado por vós, contra a nossa proposta de as 
reuniões de câmara serem realizadas quinzenalmente e agora ainda vem solicitar que nós façamos 
esclarecimentos, por favor temos que ter conta, peso e medida. ----------------------------------------------------  
 ----------- Há características que não beneficiam as relações, e falo por mim própria, mas a minha 
consciência está tranquila, porque contra vocês nunca adjetivei”. ---------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra referindo “volto a solicitar à Sra. 
Presidente que, para além do email institucional, as ordens de trabalho continuem a ser envidas para o 
meu email pessoal, pois embora já consiga ter acesso ao email institucional, ainda não consigo 
reenviar o que recebo para os meus camaradas de partido. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Nós costumamos discutir os assuntos em grupo e só do meu e-mail pessoal é que o consigo 
fazer”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, esclareceu “continuará a ser enviada para o seu 
email pessoal a documentação, até que o senhor consiga dominar o email institucional, e quando tiver 
mais prática, deixará de ser enviada. ----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Este e-mail institucional é o que está no site do Município, para que qualquer munícipe possa 
entrar em contato com vocês e colocar questões ou dúvidas que vocês poderão trazer às reuniões de 
quarta-feira, representando a população, que é para isso que nós estamos aqui, todas as semanas, 
para resolvê-los, dentro das nossas competências”. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “em relação à informação que a 
Sra. Presidente nos deu da candidatura “Lugares da Primeira Globalização”, a mesma foi entregue na 
própria UNESCO? E o que vai ser classificado são os monumentos, correto?” A Sra. Presidente 
confirmou as duas questões colocadas.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina prosseguiu dizendo “foi-me transmitido por um munícipe meu 
conhecido, que trabalha em Silves, mas que vive em Alcantarilha, e todas as noites faz a estrada 
Silves-Alcantarilha e falou-me da falta de sinalização horizontal (linhas pintadas na estrada) tornando a 
circulação difícil de se fazer à noite, pois aquelas linhas servem de guia. Estou a colocar aqui este 
assunto porque penso que seja uma competência da câmara e gostaria de saber se alguma coisa está 
a ser efetivada”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra esclareceu “esse assunto já tinha sido abordado 
há algumas reuniões atrás, e na altura até referi que tinha sido colocado o asfalto e que não tinham, na 
altura, contemplado a situação da sinalização horizontal e que era muito perigoso a circulação naquela 
estrada à noite. Foi feita uma avaliação e assim que nos seja possível, avançaremos com a pintura”. ---  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra dizendo “peço desculpa, mas agora que fala 
lembro-me de esse assunto ter sido aqui falado, mas não sabia que era a mesma estrada. ----------------  
 ----------- Agora, outra situação, que me chamou a atenção: foi no outro dia passei, na Rua do 
Fernando do Mocho para baixo, ou seja, a rua que vai dos Mártires para baixo, e que vai dar à Rua 
Serpa Pinto e verifiquei que o “Armazém do Cabeço” como é conhecido, o qual deve estar 
abandonado, pois as portas estão entreabertas e quem olha lá para dentro vê bastante lixo, mas o que 
me alertou, foi ver sair de lá de dentro algumas pessoas com um aspeto um tanto ou quanto duvidoso, 
penso que se deveria verificar essa situação e o estado em que se encontra aquele imóvel”. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: -----------------  
 ----------- Munícipe: António Manuel Marques. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Reclamação – Construção Passeio, sito na Rua Poleirão – São Marcos da Serra. --  
 ----------- O Sr. António Manuel Marques tomou a palavra começando por saudar todos os presentes e 
explicando “trago aqui a situação que se passa na rua onde moro, e que é a seguinte: o meu vizinho, 
Sr. António Rego, fez um passeio mesmo em frente à minha porta (n.º 59). A rua tem 3,30 metros de 
largura da minha porta à parede da casa dele, fazendo ele um passeio de 46 cm de largura e 13 cm de 
altura, ficando o passeio que foi construído até à minha porta, com uma largura de 2m 74cm, e já por 
duas vezes eu ia ficando por baixo dos cabos que passam a 10 cm da minha porta. -------------------------  
 ----------- Não vivo permanentemente ali, mas vou lá muitas vezes, mas se estivesse lá 
permanentemente não podia sair de casa. Em frente à porta dele, existe um passeio com 1 metro de 
largura o qual dá para a lateral da minha, agora com passeio de 46cm. ------------------------------------------  
 ----------- Onde ele fez o passeio a rua é estreita e tem uma curva e contra curva, os carros que 
passavam já não passam porque não têm espaço para fazerem a manobra. Como pode verificar no 
mapa de localização que enviei e se encontra junto ao processo. --------------------------------------------------  
 ----------- Anteriormente, iam àquela rua dois carros de venda do pão, agora só um consegue ir, porque 
o maior não tem espaço para fazer a manobra. E o mesmo acontece com o carro do peixeiro e o da 
fruta e legumes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 13/02/2015, um carro da câmara (piquete das águas, que andava a selar contadores), 
também não conseguiu dar a curva e ficou bloqueado no passeio, eram 11h05m; eu estava lá e vi a 
situação acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também no dia 8/10/2015, pelas 17h00, uma ambulância foi levar a casa a moradora do n.º 
36 (que é uma pessoa doente) à rua que só tem um sentido, e ao descer como não tinha espaço para 
dar a curva, ficou bloqueada no passeio e tiveram dificuldade em tirá-la dali. -----------------------------------  
 ----------- O carro do lar, que dá apoio aos idosos, também ficou bloqueado nesse mesmo passeio. ------  
 ----------- O lancil é muito alto e ainda hoje, as empregadas do lar tiveram que deixar o carro do lar, que 
dá assistência a dois idosos, um da moradia n.º 36 e outro do n.º 7, lá em cima depois de dar 
assistência no n.º 36, foram a pé aí uns 300 metros, para ir ao idoso da moradia n.º 7, e depois tiveram 
que voltar tudo a pé novamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Foi feito queixa ao Sr. Luís Cabrita, Presidente da Junta de São Marcos da Serra, e eu 
também falei com ele, mas nada foi resolvido, continua tudo na mesma. -----------------------------------------  
 ----------- Agora pergunto, se houver um incêndio como passam os carros, para socorrer as pessoas e 
os bens? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agradecia que analisassem estes factos que acabei de mencionar e que atuem  em 
conformidade, de forma a repor a normalidade da circulação do trânsito e das pessoas naquela rua. ---  
 ----------- Para terminar, sei que houve um Sr. Idálio Lopes, que não conheço, que fez aqui na câmara 
uma participação a 13 de novembro de 2013 e eu vim aqui saber como estavam as coisas, há cerca de 
8/9 meses e nada tinha andado”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, começou dizendo, “quem vive nos locais consegue 
ter uma melhor perceção das situações que nós e traze-las aqui é uma mais-valia, por isso agradeço a 
sua exposição. O que vamos fazer em princípio e, penso que isto é concordância de todos os 
vereadores, será avaliar tudo o que referiu, relativamente à passagem de veículos quer sejam de 
socorro ou não, verificar se essa passagem é permitida, porque se é uma estrada e certos veículos 
não conseguem lá passar teria que ter uma indicação a referir que determinados veículos não 
poderiam ali circular, mas não é o caso, iremos analisar toda a situação e verificar o que é necessário 
para que a circulação de todos os veículos seja reposta. --------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, deslocar-se-á lá, visto este assunto ser do seu pelouro, 
para ver que correções haverá a fazer, porque é fundamental ter acesso a essas moradias.  --------------  
 ----------- Agora, passo a palavra aos senhores vereadores não permanentes”. ---------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “agradeço a sua vinda aqui e o 
que disse, são factos que serão avaliados e, se não estão bem, de certeza que a Senhora Presidente 
irá dar ordens para corrigir e agradecemos a ação cívica, e desinteressada, porque não é só um 
problema seu, mas de todos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra esclareceu “não é a Junta de 
Freguesia que tem a competência para tratar desses assuntos, mas sim a Câmara Municipal, e com 
certeza que agora a situação será resolvida”. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a explicar “efetivamente como o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
acabou de referir, esta responsabilidade é da Câmara, mas estes assuntos são discutidos em sede de 
Comissão de Trânsito em que faz parte a GNR, os Bombeiros e as Juntas de Freguesias. Não sei se já 
foi realizada alguma na freguesia de São Marcos da Serra, mas é nessas reuniões que eles verificam e 
discutem o que é melhor para as pessoas daquela freguesia e até agora não nos foi transmitido nada 
sobre este assunto. Mas garanto que vamos avaliar a situação, porque está a pôr em perigo o acesso 
às pessoas, e o Sr. Vice-Presidente irá deslocar-se com a equipa responsável pelo trânsito a essa rua, 
para avaliarem a situação para que a mesma possa ser resolvida. Nós temos o seu contato e quando 
eles se deslocarem lá, nós avisaremos”. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Adélia Martins Correia --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Caminho – Sítio dos Canhestros. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Adélia Correia, tomou a palavra expondo “tenho uma casa situada nos Canhestros e 
neste momento não tenho acesso a ela, porque existia um caminho e foi-me retirado. Enquanto o meu 
marido era vivo não houve problemas, mas agora o dono do terreno acha que não tenho direito a 
passar por lá. Mas toda a casa tem que ter um acesso, e eu pergunto como é que tenho acesso, se 
não me deixam passar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os fiscais foram lá tirar fotos, mas até agora não fui contactada e não sei como está a 
situação.  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra passou a referir “durante a altura que o seu marido 
era vivo havia um acesso que foi cedido pelo dono do terreno para terem passagem, mas vocês nunca 
o registaram, correto; agora só está a senhora e atualmente o proprietário não permite o acesso à casa 
através desse caminho. Quando esteve aqui comigo há 1 mês, eu disse-lhe que ia tentar ajudar e que 
a Sra. fizesse uma exposição à câmara. Os fiscais foram lá tirar fotografias, porque a Sra. disse não 
saber como tirar fotos, e eu depois referi que o processo ia ser avaliado; e é o que está a acontecer, 
por isso ainda não têm uma resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No entanto e, também lhe foi dito que a nível jurídico, isso não poderá ser tratado aqui na 
câmara, porque a situação é entre particulares e os senhores deveriam ter feito o registo do próprio 
acesso. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Efetivamente, foram enviados os fiscais para, em colaboração consigo, tirarem as fotos e o 
processo ainda não chegou até mim, porque os serviços estão a avaliar. ----------------------------------------  
 ----------- Mas o que lhe tenho a dizer é que este caso terá que ser resolvido entre particulares, mas 
vou deixar os vereadores dizerem o que pensam”. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Adélia retomou a palavra referindo “mas além desse caminho existe outro, onde os 
fiscais foram lá também tirar as fotos, que também tem acesso à casa, mas neste momento não se 
pode utilizar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas o que é de lamentar é que em Fevereiro vim cá falar com o Sr. Vice- Presidente e ele 
perguntou-me, se tinha entregado os documentos. Posteriormente, chamou-me cá e disse-me que os 
fiscais iam lá, mas na altura não foram e ficou tudo parado e já passaram 8 meses e com esta já é a 
quarta vez que cá venho falar do mesmo assunto”. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo “a Sra. Adélia, está no seu direito, mas 
existe um grande número de situações que necessitam de ser fiscalizadas e eventualmente os fiscais 
poderão não ter ido logo lá, ou terem ido e a Sra. não se ter apercebido da presença deles, mas tenho 
a certeza que eles lá foram. Mas volto a dizer, mais uma vez, que esta situação poderá ter que vir a 
ser resolvida entre si e o proprietário, porque são situações que têm que ser resolvidas entre 
particulares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agora, quando falou do outro caminho, o qual diz que é uma possibilidade de acesso, nunca 
me deu conhecimento disso, e não sei porque é que, das vezes que cá veio, nunca nos falou disso, 
pois o único de que tenho conhecimento é do acesso pelo terreno particular que foi sempre cedido 
enquanto o seu marido era vivo. Mas por agora terá que aguardar que os nossos técnicos avaliem a 
situação e logo que tenha-mos alguma evolução será contactada”. ------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra referindo “quando o marido desta senhora era vivo, 
houve um contrato Promessa de compra e venda com o proprietário do caminho particular que dá 
acesso à casa deles, mas nunca foi feita a escritura, e agora o proprietário não dá cedência de 
passagem.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu fui durante vinte e oito (28) anos presidente de junta de freguesia de Silves, e nunca dei 
ordens para arranjarem esse caminho, nem o caminho ao lado que acabou de referir. Os fiscais foram 
lá analisar a situação e confirmaram o que eu já sabia, nunca houve lá intervenção da nossa parte em 
nenhum desses dois caminhos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra, referiu “se a memória não me 
atraiçoa em 2010/2011, recordo-me que na altura nós vereação permanente e não permanente, fomos 
aos Canhestros ver um acesso, que nascia de uma estrada alcatroada do restaurante “Rainha” a Este, 
em direção a São Bartolomeu de Messines e recordo-me de ter percorrido, até duas casas e já na 
altura existia o caminho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sendo assim, fomos ver o caminho e é esse que estou a visualizar e proponho que na 
próxima reunião voltássemos ao local para sabermos em concreto se o caminho que estou a falar é o 
mesmo ou não, e isto é construtivo, se a Sra. Presidente quiser fazer-se acompanhar dos engenheiros 
da câmara, para termos a perceção do que realmente é, tanto melhor. -------------------------------------------  
 ----------- Pelo que me recordo, este processo não nasceu hoje e há muitos antecedentes e pareceres. 
Eu recordo-me disto porque tinha uma estima profunda pelo marido desta senhora. E quando ele 
faleceu, ela procurou-me porque o proprietário do caminho passou a não a deixar passar por ali, eu 
liguei logo para o Vice-Presidente, Mário Godinho, à sensivelmente um ano atrás, para ele receber a 
senhora e tentar acalmá-la, que estava transtornada com a situação, porque para além do fator 
jurídico, também, há o fator humano, nestas situações. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Agradecia que daqui a 8/15 dias, nos trouxesse o histórico do processo dos Canhestros, que 
está em nome de José Manuel Sequeira Correia e Manuel Carminho Correia. Penso que a proposta 
será ouvida e numa das próximas reuniões iriamos lá, pois devo honrar a memória do esposo desta 
senhora, em nome da nossa amizade”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “o caminho que fomos ver não foi esse e disso 
tenho a certeza, há aí um lapso, na nossa deslocação aos Canhestros o caminho existia há pouco 
tempo, já o caminho de acesso que supostamente o seu marido comprou em 2007 é outro e disso 
tenho memória. A situação que fomos verificar com anterior executivo tinha a ver com um caminho e 
uma rede que estava nesse caminho, mas o seu caso é outro. ------------------------------------------------------  
 ----------- No seu caso, é necessário, em primeiro lugar, analisar o que foi apresentado, porque o seu 
marido e o proprietário do caminho fizeram um contrato promessa de compra e venda, mas o mesmo 



 
 

 

 

 

não chegou a ser concretizado. Por isso temos que avaliar o processo em termos técnicos e depois 
então poderemos ir lá”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou dizendo “eu recordo-me de ter ido com o 
anterior executivo ver o caminho e esse caminho tem trabalhos de condutas de água, feitos pela 
câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O caminho que você vem pedir acesso é este espaço que estamos a falar e o que o seu 
marido comprou não é este, correto?” A Sra. Adélia respondeu “sim, é isso, e o caminho que Sra. 
Presidente está a falar é o seguimento do caminho que o Dr. Fernando Serpa falou, que é um caminho 
de acesso a todas as pessoas e não existe problema no acesso a ele”. ------------------------------------------  
 -----------  Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo “é um assunto que para nós 
tentarmos ajudar a resolver, deveríamos ir ao local ver, tenho a imagem visual, que havia uns pilares 
que não ficaram e abriram um caminho ao lado, entre as laranjeiras, e o que vimos na altura era se a 
Câmara ou Junta de Freguesia podia já ter feito lá intervenções, e na verdade existia um contador de 
água. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mediante a proposta do Dr. Fernando Serpa, vamos tentar com bom senso e equilíbrio 
resolver, indo lá, e com todos os que estão aqui, vamos tentar resolver, sem criar obstáculos a quem lá 
está e a quem precisa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra concluiu “tem tido da nossa parte a vontade de 
resolver a sua situação, mas como os senhores vereadores acabaram de dizer, este problema já vem 
desde 2010, não pode ser o mesmo caminho, porque a senhora até então nunca teve problemas com 
o acesso à sua casa, esse problema só se levantou agora quando o seu esposo faleceu, e isso 
aconteceu há cerca de um ano, quando veio falar a primeira vez connosco, atual executivo, e mais 
uma vez refiro, os serviços estão avaliar e se depois realmente for necessário, então nós, deslocar-
nos-emos ao local”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Carlos Nunes. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Iluminação Pública, no caminho para a Vila Bora-Bora, em Silves. -----------------------  
 ----------- O Sr. Carlos Nunes iniciou a sua intervenção dizendo “bom dia a todos os presentes, eu e a 
minha esposa somos proprietários do alojamento local “Vila Bora-Bora”, em Pêra e no dia 8 de maio de 
2014, adquirimos o terreno contiguo ao lado, que tem o nome “Aroma Vila”, e pretendíamos que fosse 
colocada alguma iluminação pública na Estrada que liga a N524 até ao nosso aldeamento. Já 
passaram 18 meses e não houve nenhum desenvolvimento nesta questão. Constantemente estou a 
interrogar o Sr. Presidente da Junta de Pêra e ele só me responde que os postes já foram pedidos, e o 
que me trás aqui é saber se da parte da câmara existe uma resposta mais concreta.  ------------------------  
 ----------- Pois queria saber qual é o ponto da situação e porque as coisas não correm com a celeridade 
que gostaríamos e que necessitamos?  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É certo que existem mais postes de luz a serem colocados, tenho feito algumas caminhadas 
e por exemplo já vi colocarem no nó de Pêra, que corta para Montes Raposo, descendo ao lado direito 
que vai dar a Vale de Margem, foram colocados cerca de catorze (14) pontos de luz e dez (10) postes, 
numa estrada de terra batida com cerca de 1 quilómetro e 800 metros, que terá cerca 4 ou 5 vivendas 
e alguns pontos estão a iluminar somente a vegetação e as oliveiras, e isto é uma situação que me 
aflige bastante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta situação dá-nos alguma insegurança, assim como aos nossos utentes pois ainda são 
cerca de 550 m de estrada que estão sem iluminação pública, e era bom que até ao Verão fosse 
colocada alguma iluminação neste acesso à Vila Bora-Bora, para que os turistas que escolhem o 
nosso concelho para férias, se sintam confortáveis em voltar. -------------------------------------------------------  
 ----------- Eu sei que os orçamentos são sempre apertados, mas já são dezanove (19) meses à espera, 
é muito tempo para quem tem um negócio aberto”. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “relativamente ao seu assunto a informação que 
tenho é que começaram há cerca de oito (8) meses a colocar os postes, de acordo com as 
coordenadas que hes fornecemos, e o seu penso ser um desses. Em relação aos locais que referiu de 
pontos de luz que estão a iluminar locais que não são necessários, desde já agradecemos que nos 
tenha dado essa informação para que os mesmos sejam avaliados e se for o caso retirados.--------------  
 ----------- Lamentamos imenso que a sua situação ainda não tenha sido resolvida, mas penso que para 
breve, irão colocar a iluminação pública. -----------------------------------------------------------------------------------    
 ----------- A Energias de Portugal (EDP), foi dividida (EDP Comercial e EDP Instalação), e talvez por 
isso também alguns trabalhos atrasaram. ----------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Mas, o nosso Vice-Presidente Mário Godinho que tem esse pelouro, poderá, prestar mais 
alguma informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- Mas sei que ainda tem outro assunto para nos falar, por isso, faça o favor de expor”. ------------  
 ----------- O Sr. Carlos retomou a palavra dizendo “é a eterna questão do Plano Diretor Municipal 
(PDM). Tenho algumas ideias em desenvolvimento na minha vila, nomeadamente para a parcela que 
adquirimos à cerca de 7 anos, em que queria fazer mais algum desenvolvimento do meu negócio, mas 
tendem a marcar passo com a situação do PDM não estar resolvida”. --------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a explicar “com as condições que tem e com o terreno que adquiriu, 
tem todas as condições para poder edificar, pois a área ficou maior, por isso se quiser avançar já o 
pode fazer, se for esse o seu entendimento. O pedido para alojamento local, poderá vir a ser solicitado 
mais tarde, mas por agora poderá avançar com a edificação. --------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à situação do PDM, foi publicado que poderá ter a sua revisão ultimada até final de 
2016 e espero que assim seja”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente fazendo uso da palavra confirmou “o que a Sra. Presidente disse é a 
realidade. A situação está atrasada, já chamamos a atenção à EDP e aos técnicos, do péssimo serviço 
que estão a executar e esperamos que esta e outras situações que estão pendentes sejam resolvidas 
o mais breve possível e com a celeridade devida”. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “ quero agradecer ter vindo cá falar sobre 
esta situação e também dar-lhe os parabéns pelo empreendimento turístico de qualidade que têm, e 
referir que tenho uma grande consideração por vocês.-----------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à parte de iluminação, o assunto estará a ser resolvido e merece que seja mais 
rápido, mas e muitas vezes não depende diretamente da câmara, mas todos estaremos atentos a essa 
prioridade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sei que tem conhecimento que na altura do anterior executivo, o PDM estava quase pronto e 
a sua situação estava incluída, mas o novo executivo quando tomou posse não quis seguir o que já 
estava feito e está a fazer alterações, assumiu essa responsabilidade, e como a Sra. Presidente referiu 
o mesmo estará pronto em 2016, por isso vamos aguardar que as coisas se alterem para melhor e que 
a sua situação e a de outros que aguardam, se possam concretizar”. ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, tomou a palavra dizendo “vou repetir o que já disseram, 
que a revisão do PDM é essencial para o desenvolvimento deste concelho, enquanto não houver PDM, 
não há dinheiro para se resolver muitos assuntos pendentes”. ------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra afirmou “é verdade que o atual executivo em 
funções assume a revisão do PDM e muito bem, porque foi avaliada muita coisa que não estava 
contemplada. Somos acusados de atrasar o investimento, mas temos uma listagem de vários 
investidores que, supostamente, querem investir e que com o PDM de 1995 era possível mas também 
sabemos, que alguns desses investimentos não passam apenas de intenções, o que não é o caso do 
Sr. Carlos Nunes aqui presente e nós sabemos disso, e como já referi anteriormente se o Sr. quiser 
poderá avançar-se com a edificação. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação aos pontos de luz, todos os pontos solicitados foram avaliados pelo executivo e 
pela junta de freguesia e foram entregues à EDP, eles próprios já admitiram os erros e que alguns 
foram colocados em locais errados, eles justificaram dizendo que as referências que utilizaram não 
foram com GPS, daí terem surgido os erros, mas fique descansado que tudo irá ser resolvido”. ----------  
 ----------- O Sr. Carlos Nunes retomou a palavra, referindo “agradeço a todos os presentes que tentam 
solucionar, estas situações não venho aqui fazer guerra, pelo contrário quero é paz, e poder oferecer 
bem-estar a quem vem ao meu estabelecimento e que se sintam em segurança”. ----------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra concluindo “estas reuniões existem para isso mesmo, 
para os munícipes exporem o que os afeta ou que lhes possa trazer benefício, mas existe muita 
especulação imobiliária e projetos que estão prontos e não passam disso mesmo, de meras 
especulações. Mais uma vez sublinho, não é o seu caso, e nós só temos a agradecer o seu contributo 
para o concelho e em especial para a freguesia de Alcantarilha/Pêra com a sua atividade”. ----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Duarte Viegas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Algar Super, Exploração Pecuária em São Bartolomeu de Messines. ---------------------  
 -----------  O Sr. Duarte Viegas tomou a palavra dizendo “para começar, bom dia a todos os presentes, 
e estou aqui em representação da empresa Algar Super, que detém a exploração pecuária de São 
Bartolomeu de Messines e venho expor a necessidade de legalização do espaço. Nós adquirimos em 
2011 a exploração ao Sr. José Matias, e fizemos algumas melhorias na parte da edificação e 



 
 

 

 

 

construção para o bem estar animal, mas temos tido alguns problemas de queixas por parte dos 
moradores por causa dos cheiros, por essa razão venho aqui para mostrar o nosso interesse em 
melhorar e cumprir as regras, ou seja conseguir a legalização, a qual nos vai permitir ter acesso a 
meios que nos levem a conseguir resolver os problemas, nomeadamente a gestão de afluentes que 
inclusivamente já estamos a fazer algum investimento nesse sentido.  --------------------------------------------  
 ----------- Nós quando adquirimos esta exploração, foi-nos dito uma coisa, mas na realidade é outra, foi 
tipo comprar “gato por lebre”. Mas agora estamos aqui e queremos resolver a situação criando 
condições que sejam viáveis para nós e que não prejudiquem a população. ------------------------------------  
 ----------- Nós somos uma empresa familiar, pequena e regional, e temos uma rede de supermercados 
(Algar Talhos) no Algarve, agregado ao grupo, e o que nos levou a fazer este investimento foi o facto 
de nos deparamos com a dificuldade de importarmos carne do estrangeiro e assim termos a hipótese 
de dar aos nossos clientes o que é da região, tendo como intuito adquirir os animais a pequenos 
criadores e fazer o abate no matadouro do concelho de Odemira, ao qual tivemos que nos fazer 
associados para os animais serem lá criados e não termos que os enviar para Espanha para serem 
abatidos e depois virem com valor acrescentado, como se fosse carne estrangeira. --------------------------  
 ----------- Nós queremos resolver toda esta situação, verificar o que é necessário e legalizar tudo”. -------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo usa da palavra começou dizendo “fico satisfeita por vir cá, e 
mostrar interesse em regularizar a situação, pois ainda ninguém da vossa empresa o tinha feito, dando 
a “cara”. Peço desculpa por dizer assim, mas têm noção do que está escrito no relatório da Direção 
Regional da Agricultura (DRPAlg) que nós também recebemos e que vos dá um prazo, até janeiro de 
2016. O que gostaria de dizer, e se tem acesso ao relatório, verificou que existe muitas reclamações 
por parte dos moradores, que incidem nos odores, nos afluentes e na vossa capacidade ao nível de 
espaço, são três áreas que tem que colmatar e nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar 
com vocês, só temos conseguido falar com os moradores”. ----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Duarte retomou a palavra referindo que “os odores já é uma questão antiga, 
 que se prendia por uma conduta que passava por baixo de todo o terreno e os afluentes dos animais 
corriam e ficavam ali parados, nós já fizemos uma caixa sifonada e tivemos melhorias tanto para nós 
como para quem passa”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “também agradeço a sua presença 
aqui hoje, pois como sabe essa situação foi um problema no final do meu mandato e que me 
preocupou bastante, pois este salão nobre encheu-se de moradores a contestar contra a vossa 
exploração pecuária e o que pretendemos é que vocês continuem mas de acordo com a regras, não 
sei se já não está a vir tarde, porque é um assunto que tem mexido muito com a população de São 
Bartolomeu Messines, pois não é agradável estar-se em casa, e sentir-se os odores que vêm de lá, 
mas mais vale tarde que nunca. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas de certeza a Sra. Presidente irá desenvolver com a vossa empresa todos os esforços 
para que vocês resolvam rapidamente o assunto. E solicito à Sra. Presidente que nos faça chegar 
esse relatório, que ainda não nos foi entregue”. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente em resposta ao solicitado pelo vereador referiu “nós não temos o relatório, 
apenas o oficio a referir as indicações que lhes foram dadas para cumprirem até janeiro 2016”. ----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “isto é um assunto muito 
delicado e não é de agora, e por eu ser de Messines e inerente a minha atividade profissional, tenho 
um histórico deste processo. Mas quero registar e que fique em ata, a postura que o Sr. Duarte 
demonstrou nesta reunião, como representante da exploração pecuária, de querer elaborar com a 
Câmara um plano de resolução, e faço minhas as suas palavras, quando disse; “queremos criar 
condições para que seja viável para nós e não cause problemas para a população”, e aqui está tudo 
dito, e neste caso tenho que manifestar o meu agrado e acompanhá-lo neste propósito”. -------------------  
 ----------- A Sra. Presidente concluiu referindo “depois entrarei em contato consigo para marcarmos 
uma reunião e tentarmos resolver esta situação, que beneficie todos os envolvidos, obrigada”. -----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SITO NA RUA D. 
JOÃO II, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Dulce Margarida Lima Reis. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, LOTE N.º 146, BAIRRO 
CHE, ENXERIM, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Fernanda Pires Gonçalves. ---------------------------------------------------------  
 ----------- 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. Condicionada à apresentação dos projetos de especialidades no prazo de 6 meses. --------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS 
(VISTORIA PARTE DA MURALHA DO CASTELO DE SILVES). ----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o proposto no Auto de Vistoria, 
procedendo nos seus termos.----------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS 
(VISTORIA PRÉDIO URBANO - SÍTIO DO MONTE BRANCO). -----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o Sr. João Inácio Cabrita Gonçalves 
para, no prazo de 15 dias, promover os trabalhos preconizados no Auto de Vistoria. -------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS, 
SITO NAS CORTES, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Anatoliy Kharchuk. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de São 
Bartolomeu de Messines atenta o teor da informação dos Serviços de Fiscalização. --------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO NO 
QUINTÃO, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fritz Eckhard Flicker 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. Condicionada à apresentação dos projetos de especialidades no prazo de 6 meses. --------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL, REGA, BARRADAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.-----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Algarsuper, Lda. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo “não é à toa que o Sr. Duarte Viegas veio a 
esta reunião pública. Pois apresentou o processo dele já muito tarde a 26/11/2015, e agora para 
conseguir regularizar aquilo que lá está, tem que juntar ao processo o reconhecimento do interesse 
público municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este reconhecimento, e que fique bem claro, não é por si só o reconhecimento da legalidade 
daquilo que existe; ele é apenas um elemento instrutório que por lei, tem que fazer parte desse 
processo, tendente a legalizar o existente e a conformá-lo com todas as regras que regulam a 
atividade pecuária, higiene, salubridade e salvaguarda do meio ambiente.---------------------------------------  
 ----------- Ao reconhecermos o interesse concelhio, aquilo que estamos efetivamente a permitir é que 
consigam iniciar o processo de legalização, não sendo, de todo, o reconhecimento da legalidade do 



 
 

 

 

 

funcionamento daquela atividade que, como disse, será objeto de análise e decisão em sede própria, 
ou seja, no âmbito do respetivo processo de licenciamento. ----------------------------------------------------------  
 -----------  Também dizer, que ao proceder a este reconhecimento, estamos a possibilitar a viabilização 
de uma atividade económica que está instalada em São Bartolomeu de Messines e que emprega um 
determinado número de funcionários”. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arquiteto João Matias interveio esclarecendo “isto era uma exploração pecuária onde 
nunca houve os problemas que existem atualmente, tendo vindo a ser adquirida pelo Sr. José 
Gonçalves Coelho nesse prossuposto, sendo que o modo atual de funcionamento tem que se 
conformar com a lei”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça questionou “gostaria de saber se no processo que deu 
entrada já vêm as alterações que querem fazer, visando a regularização?” --------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arquiteto João Matias retomou explicando “eles solicitam a regularização das 
construções e da atividade pecuária, entregaram uma memória descritiva, com a descrição do prédio e 
o historial do processo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio propondo “nós declaramos interesse concelhio, mas eles têm que 
regularizar o problema dos odores, dos afluentes, e de tudo o que é necessário regularizar perante a 
lei”. ------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo “o ponto de partida para eles 
resolverem a situação, começa por nós darmos o interesse concelhio, e para isso vamos dar, mas no 
sentido de que a situação que lá está seja resolvida e isto não é estarmos a regularizar o que já existe, 
mas sim a dar oportunidade de colocarem as coisas dentro da legalidade”. -------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal na 
regularização da atividade pecuária, desde que consonante com o cumprimento das normas relativas a 
higiene, salubridade e salvaguarda do meio ambiente. -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE TURISMO EM ESPAÇO 
RURAL NA TIPOLOGIA DE AGRO TURISMO PARA HABITAÇÃO, SITA NA QUINTA DA HORTA-
GRANDE, TAPADA, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Helena Mourinho dos Santos Tavares Rebelo. --------------------------------  
 ----------- 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 alteração, dispensando o 
cumprimento da Lei das Acessibilidades, dando de tal legal publicitação, bem como aprovar o projeto 
de especialidade e emitir o correspondente alvará. ----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, DESTINADO A 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, SITO NA RUA DO CEMITÉRIO, EM SILVES. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: DIA Portugal, Supermercados, Sociedade Unipessoal, Lda. -----------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de Silves  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIA, EXERCIDA POR FEIRANTES E VENDEDORES 
AMBULANTES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, Aviso do Diário da República de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento identificado em 
epígrafe e a sua remessa à Assembleia Municipal para devidos efeitos. ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ORIENTAÇÃO - 
CERTIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA (PÚBLICA OU PRIVADA) DE CAMINHOS EXISTENTES 
NO CONCELHO DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do executivo permanente, informação do Departamento de Obras 
Municipais, Equipamento e Ambiente, Cópia de parte da Ata da reunião de câmara de 16 de fevereiro 



 
 

 

 

 

de 2009, informações da Divisão dos Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo, “gostaria de fazer algumas 
sugestões, deixando aqui uma proposta, baseada no bom senso” --------------------------------------------------  
 ----------- Após a leitura da vossa proposta, penso que para os casos em que um caminho não esteja 
clarificado como público, além dos documentos já aí mencionados, na alínea C) deveria constar o 
seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  «a junta de freguesia que for consultada, deve informar se tem conhecimento de 
alguma conflitualidade, tendo por objeto a parcela em causa que está a ser utilizada», isto 
porque me parece que havendo conflitualidade nem a Câmara, nem a Junta de Freguesia têm 
competência, e muito menos a Divisão Jurídica e Administrativa (DJA) devendo assim se remeter 
imediatamente o processo para Tribunal. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Complementando o atrás referido, se na alínea d), já estiver determinada a conflitualidade 
quer no parecer da Junta de Freguesia, quer na existência de alguma reclamação na Câmara 
Municipal, a DJA não têm que se pronunciar sobre este assunto, apenas remetê-lo para tribunal e é lá 
que a situação deve ser resolvida. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Que fique esclarecido que o que estou aqui a dizer, são apenas contributos construtivos e 
não criticas à proposta aqui presente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação é no ponto 5.3.2, alínea b), onde se deve acrescentar o seguinte: 
“(…)infraestruturas municipais, sem qualquer oposição de particulares”. e isto quando não existe 
conflitualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta informação, obtêm-se junto da Junta de freguesia ou da Câmara Municipal se existir 
reclamações; ainda hoje, tivemos aqui uma situação parecida. ------------------------------------------------------ .  
 ----------- Agora, há aqui um problema que não consigo resolver, mas gostaria que os serviços me 
esclarecessem; se por uma intervenção feita pela Câmara Municipal num terreno privado, nestas 
situações aqui esplanadas, se atribui imediatamente ou não, o certificado de caminho público? Penso 
que isso deveria ser aqui clarificado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para finalizar, na parte final do documento, nas Conclusões, alínea c) penso que além do 
que está mencionado, o mesmo deve ser logo enviado para os técnicos que estão a trabalhar no PDM, 
porque esses critérios terão que ser logo inseridos no próprio PDM, e isto é simples e é uma defesa da 
Câmara Municipal de Silves. Quem está dentro destes assuntos sabe perfeitamente que os presentes 
critérios entram imediatamente em vigor após aprovação, logo que sejam trabalhados no PDM”. ---------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “não sendo eu da área jurídica, deixe-me dizer 
que perante o parecer da Junta de Freguesia, que só existirá se não houver conflitos, não percebo a 
necessidade de que fala de colocar esse critério, na proposta porque o parecer da junta desvirtua logo 
essa situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estes trâmites que aqui estão foram levantados e sugeridos por uma equipa multissetorial, 
com técnicos experientes que foram ouvidos e que de certa forma explanaram o que de melhor se 
pode fazer na resolução destes problemas. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nessas dúvidas, foi levantada a questão de se incluir ou não o parecer da DJA, e achou-se 
por bem fazer, porque o mesmo dará o desfecho constante na alínea D), para conclusão do processo 
e encaminhamento do cidadão, para outra fase, que já não passará por nós. -----------------------------------  
 ----------- Por isso, o que acabou de referir já está incluído neste mesmo parecer. -----------------------------  
 ----------- O que refere, no ponto 5.3.2, alínea c), não será necessário porque dos trâmites anteriores 
já provêm que seja contemplada a não existência de conflitos, porque se assim não for passará de 
imediato para alínea d). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para concluir, o que está aqui será logo incluído no PDM, pois isto é um instrumento de 
trabalho de que todos os setores terão acesso e é isso que está aqui explanado, e há muito se espera 
por isto, pois existem muitos caminhos por regularizar, e como já referi atrás e não me querendo 
repetir, esta proposta foi elaborada por vários setores. Foi visto e proposto por quem normalmente 
trata destes assuntos e com o que aqui está definido julga-se que se irá resolver e dar um fim a 
situações que estão pendentes há muito e poder-se-á encaminhar as pessoas, nos seus casos 
concretos, para a resolução dos mesmos”. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou mencionando que, “parece-me que é importante 
que sejam clarificados estes dados e como exemplo, lembro que há alguns anos atrás a não 
clarificação de um decreto-lei, devido a uma vírgula, deu origem a várias interpretações. -------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- Daquilo que eu disse, na alínea c), quem vai analisar estes critérios não somos nós, e há mil 
e uma formas de os senhores advogados e juízes interpretarem o que está ali escrito. ----------------------  
 ----------- E sem polémica nenhuma e tendo lido em pormenor o que foi escrito, eu quero isso bem 
explicado, para nos protegermos no futuro de possíveis interpretações erradas. -------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou explicando “só se pode avaliar o caminho e o parecer que a junta 
de freguesia der, e só o dará se não houver conflitos.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao parecer da divisão jurídica é apenas em termos de tramitação do processo na 
câmara, para informar as pessoas de que terão que ir para os tribunais para resolver a sua situação e 
isso está explanado na alínea d). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que lhe estou a querer dizer, é que o que está escrito na proposta não foi elaborado por 
nós, mas sim pelas pessoas que trabalham no terreno e sabem as necessidades existentes, porque 
aqui os executivos vão mudando, mas os técnicos são e têm sido os mesmos e eles concordaram que 
deveria ser feito desta forma, para se proceder à regularização dos caminhos, existentes no nosso 
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas, atendendo aos pedidos do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa e com o consentimento dos 
outros vereadores, então a deliberação desta proposta será mais uma vez adiada, e virá novamente à 
próxima reunião, depois de ser revisto pelos nossos técnicos, com as alíneas que foram sugeridas e 
para que eles possam verificar, se realmente há necessidade de as introduzir ou não”. ----------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR AO SR. PADRE 
BEATO, APRESENTADA PELO PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Partido Social Democrata. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição do louvor ao Sr. 
Padre Joaquim Beato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INICIO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A 
ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PARA 
ALARMES DOS EDIFÍCIOS E ESPAÇOS DETIDOS E GERIDOS PELO MUNICÍPIO DE SILVES. ------  
 ----------- Presente informação Secção Aprovisionamento, Cabimentos, Caderno de Encargos, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A "ASSOCIAÇÃO 
IN LOCO", PARA ANIMAÇÃO NAS FREGUESIAS DE SILVES, INCLUIDAS NAS ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL "INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL" NO ÂMBITO DO DLBC 
CULTURAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, da Divisão Jurídica e Administrativa, SGD, Ofício 
e Protocolo da Associação IN LOCO, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.---------------
--------- --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo e sua remessa à 
Assembleia Municipal, mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga, cumprimentos que estejam 
os requisitos de ordem financeira e orçamental. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL (PAIIS) PARA 2016/2017. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Ação Social, proposta do Programa de Apoio a Instituições 
de Intervenção Social (PAIIS), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------   
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra esclareceu “mais uma vez, vem os programas de 
apoio a reunião, tendo em conta o que nos foi sugerido durante o orçamento participativo em todo o 
concelho em que todas as coletividades foram auscultadas e verificadas as reais necessidades de 
cada em separado para assim, se conseguir dar a resposta necessária, dentro dos vários programas 
que temos, quer a nível cultural, desportivo, juvenil e instituições de intervenção social e foi este último 
o PAIIS; que engloba as instituições que dão apoio a crianças e idosos que foi todo reformulado, 



 
 

 

 

 

sofrendo várias alterações, conseguindo-se um leque mais diversificado de apoio a estes dois grupos 
da população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nos restantes programas de apoio, houve situações pontuais, atendendo ao que foi referido 
pelas próprias coletividades”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de programa regulamentar, 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROGRAMA DE APOIO A INICIATIVAS DE ÂMBITO CULTURAL (PAIAC) 
PARA 2016/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Cultura, proposta do Programa de Apoio a Instituições de 
Âmbito Cultural (PAIAC), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas. ------------------------------  
------------O teor da intervenção da Sra. Presidente, sobre o assunto, é o mesmo que recaiu sobre o 
ponto 6.6 desta reunião.  ------------------------------------------------------------------- 
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de programa regulamentar, 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO DESPORTIVO (PAMAD) PARA 2016/2017. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Desporto, proposta do Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo (PAMAD), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas --------------------   
------------O teor da intervenção da Sra. Presidente, sobre o assunto, é o mesmo que recaiu sobre o 
ponto 6.6 desta reunião.  ------------------------------------------------------------------- 
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de programa regulamentar, 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 
(PAAJU) PARA 2016/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Juventude, proposta do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil (PAAJU), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas ---------
DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de programa regulamentar, 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------O teor da intervenção da Sra. Presidente, sobre o assunto, é o mesmo que recaiu sobre o 
ponto 6.6 desta reunião.  ------------------------------------------------------------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS ANO LETIVO 2015/2016 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO SILVES SUL/ESCOLA EB 2,3 DR. 
ANTÓNIO CONTREIRAS, DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS 
ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Educação, Cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a transferência de verba proposta, nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO 
POENTE A SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - AVALIAÇÃO DAS PARCELAS CONSTANTES NO 
MAPA DE EXPROPRIAÇÕES ELABORADO PELA EMPRESA VARA & FILHOS, LDA. ---------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, mapas e plantas de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação, procedendo nos 
termos ai propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 24 -----------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de 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. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DE PLANO N.º 
20. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 doze horas e vinte e sete 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______________________________ -------------- Assistente Técnica da Câmara Municipal  
de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
 


