
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 12  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 6 DE ABRIL DE 2016  ----------------------------------  
 ----------- Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, no 
Auditório do Edifício da Câmara Municipal reuniu pelas dez horas e cinco 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 4.501.364,30 € (quatro milhões, quinhentos e um mil, trezentos e sessenta e quatro 
euros e trinta cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 497.471,27 € (quatrocentos e noventa 
e sete mil, quatrocentos e setenta e um euros e vinte e sete cêntimos). ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária pública de 06 de abril de 2016 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem 
está a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na 
gravação, sendo esta depois apagada após a aprovação da ata. ---------------------------------------------------  
 ----------- Mais informo a Vereação e a população aqui presente que foram publicados os avisos que 
precedem à abertura do prazo para apresentação de candidaturas, relativamente à saúde e em breve 
abrirão candidaturas no âmbito cultural e educacional (tudo no CRESC 2020). No entanto, para 
cimentar as candidaturas vai haver uma reunião na sexta-feira próxima na CCDR (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento regional) com o seu Presidente, bem como com o Sr. Presidente da 
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, para definir algumas das prioridades nestes três 
campos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estamos também com reuniões marcadas com o Sr. Secretário de Estado da Administração 
Interna, sendo que essas reuniões têm a ver não só com os meios face ao verão que avizinha, mas 
também com o modo como devemos atuar.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Haverá uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e o Sr. Presidente da APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente), para concertar situações que tenham a ver com a parte ambiental 
e tentar encontrar, o mais breve possível, uma resolução para o problema da Associação dos 
Regantes. Esta reunião está marcada para breve.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das operações que estão a decorrer no 
concelho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os pintores estão na freguesia de Alcantarilha e na cidade de Silves; ---------------------------------  
 ----------- Quanto aos pedreiros, encontra-se uma equipa em Silves e outra em São Bartolomeu de 
Messines, a proceder à colocação de sinais, de acordo com o proposto pela Comissão de Trânsito; ----  
 ----------- A equipa do betuminoso está em São Marcos da Serra e Alcantarilha; -------------------------------  
 ----------- Os calceteiros em Silves e Armação de Pera; ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Iniciámos e concluímos, dentro dos prazos estipulados por nós, a remoção da cobertura de 
amianto da Escola Primária de Alcantarilha; e ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Da cobertura do Armazém de logística da Rua Serpa Pinto, Silves, também estão a ser 
retiradas todas as telhas de amianto e colocadas telhas novas.” ----------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “convém referir que, da Escola Primária de Alcantarilha, foi 
retirada a cobertura de amianto na sua totalidade, mas também se tem estado a beneficiar a Escola 
em si, mudámos as portas, janelas, realizámos as pinturas. ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O armazém da Rua Serpa Pinto, onde estão os serviços de pintura, eletricidade, carpintaria e 
logística, está a ser intervencionado para que seja mais digno para os trabalhadores e tenha melhores 
condições de trabalho e para que tudo esteja mais bem organizado e acondicionado.” ----------------------  
 ----------- Tomou de seguida a palavra a Sra. Vereadora Luísa Luís informando que: -------------------------  
 ----------- A exposição do “Documento do Mês”, que está geralmente aqui nos Paços de Concelho, este 
mês é dedicada à estrada municipal de segunda classe - de Silves à Cruz de Portugal; ---------------------   
 ----------- Dia 7 haverá um encontro com o escritor Fernando Pessanha, na Biblioteca da Escola 
Secundária de Silves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 9 pelas 16h00, temos a apresentação da marca promocional do concelho relacionada 
com o produto laranja, no Castelo de Silves; ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No mesmo dia, em Tunes, ocorrerá um desfile pelo nosso Polo Educação ao Longo da Vida 
Sénior, integrado no projeto “Bem-me-quer.”; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estará patente ao público, a partir de 9 de abril e até final desse mês, na Biblioteca Municipal 
uma exposição coletiva de pintura em porcelana, proveniente do Polo Educação ao Longo da Vida 
Sénior; e   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 10 teremos a marcha corrida de Armação de Pera, que é organizada pela Junta de 
Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Silves.” --------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 05 de abril de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis é de 1.925.019,00 € (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil e dezanove 
euros). --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fez uso da palavra dizendo “tenho algumas dúvidas e 
pedidos de informação, que passo a indicar:  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Qual a situação da EN 124 e da iluminação das rotundas? Estes assuntos têm vindo a ser 
falados em várias reuniões de Câmara sem, no entanto, haver quaisquer respostas por parte da 
Infraestruturas de Portugal. É de lamentar, porque há meses que vimos solicitando respostas às 
nossas preocupações. Nomeadamente, a iluminação de rotundas que são da responsabilidade da 
Infraestruturas de Portugal, a situação das obras na EN 125, dentro do nosso concelho, ou seja entre 
os concelhos de Albufeira e Lagoa, mais concretamente no que diz respeito à zona de Alcantarilha 
onde houve algumas intervenções. Na zona das Fontes da Matosa onde supostamente será uma 
rotunda despejaram para lá aterro. Quanto à rotunda de Pera com cujos projetos a Câmara não 
concordou gostaria de saber: Vão avançar? Exatamente onde? Que tipo de projeto é o novo? Vão 
fazer modificações? Está em causa a segurança pedonal e viária. -------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à EN 124, é importante que o executivo continue a pressionar quem de direito, 
porque realmente o estado da estrada é uma vergonha e é urgente ser intervencionada. -------------------  
 ----------- Já aprovámos o procedimento para a execução das obras do Barranco do Olival, pelo que 
gostaria que me informassem qual a previsão para o seu início e término. Aproveito para dizer que 
uma Senhora, de mais idade, caiu da ponte que lá existe.   ----------------------------------------------------------  
 ----------- O verão está aí e a zona da Praia de Armação de Pera carece de segurança, bem como a 
zona do antigo minigolfe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também gostaria que nos dessem o ponto de situação de todas as obras que foram 
viabilizadas e aceites com o empréstimo de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros). --------------------  
 ----------- Depois da reunião que a Sra. Presidente tiver com o Secretário de Estado do Ambiente, sobre 
a Ribeira de Alcantarilha, gostava que nos informasse se vai haver intervenções; se são para agora; e 
se será efetuada uma limpeza, pois a melhor altura é agora. Ou que outro tipo de intervenções irão 
haver. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Qual o ponto de situação, relativamente à Associação de Regantes? Têm havido reuniões 
com a Câmara, por causa da distribuição de água às suas propriedades. ----------------------------------------  
 ----------- O verão está a chegar e com ele o calor. Os pontos de transferência de recolha do lixo, 
nomeadamente em São Bartolomeu de Messines, no Algoz e Pera começam a estar com muito lixo 
acumulado, e é urgente que a Câmara, como responsável, comece a fazer a transferência do lixo 
acumulado nos locais que acabei de referir. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Vê-se muito lixo espalhado à volta dos contentores e moloks, sendo que os locais são quase 
sempre os mesmos. Aqui a Câmara, como responsável da limpeza, devia ter mais atenção.”--------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente informando que “relativamente ao lixo à volta dos 
contentores e moloks, temos alguns problemas que estão associados à atitude cívica de cada de um. 



 
 

 

 

 

Verifica-se que os moloks muitas vezes estão vazios – as pessoas não colocam os resíduos sólidos 
urbanos lá dentro, talvez para não tocarem nas tampas nesse sentido. Foram, inclusivamente, feitas 
iniciativas e propagandas a apelar para o necessário civismo e foram feitas as lavagens quer aos 
contentores quer aos moloks, e vamos continuar a apelar para que as pessoas os utilizem 
corretamente. Temos feito quatro limpezas por ano aos contentores e três por ano aos moloks, com a 
devida sucção dos lixiviados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos pontos de recolha, que existem nas várias freguesias, denominados ecocentros. 
Está a decorrer um procedimento para que se possam colocar contentores específicos com devida 
separação, por forma a facilitar a recolha do lixo. Enquanto decorre este procedimento, como disse o 
Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, voltámos a ter acumulação de lixo no Algoz e em São Bartolomeu de 
Messines, apesar de o volume ser menor. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que dificulta mais a recolha é o facto de haver falta de operadores, condutores de 
máquinas especializadas e camiões, contudo, está a decorrer um procedimento concursal. ----------------  
 ----------- Quanto à Associação de Regantes, não se trata de ligar a água aos terrenos dos agricultores, 
mas sim a ligação à barragem. Estamos a ter contactos com a Águas Algarve, APA (Associação 
Portuguesa do Ambiente) e com Sr. Secretário de Estado do Ambiente, para que esta situação possa 
ser resolvida. Houve um investimento de cerca de 7.000.000,00 € (sete milhões de euros). Segundo a 
Associação de Regantes é a ligação à Barragem de Odelouca que está a levantar a problemática. De 
certo modo esta problemática é compreensível, pois poderá trazer problemas para os consumidores 
domésticos e segundo refere a Associação de Regantes é isto que temos estado todos, em conjunto, a 
tentar concertar, para encontrar soluções. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à Ribeira de Alcantarilha, tal como foi dito pelo Presidente e técnicos da APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente), nós não podemos interferir. Têm que ser os proprietários que 
confinam com a mesma. Temos prevista uma reunião, ainda este verão, com os proprietários, técnicos 
da APA e com o Presidente da Junta, para ver quem tem capacidade para fazer a limpeza. Para quem 
não tiver, será efetuada uma contratação, por forma a resolver problemas que estejam associados às 
cheias e não aos mosquitos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os mosquitos são outro problema, e tem que ser resolvido na altura certa, sendo que o 
reconhecimento é feito pela ARS (Administração Regional de Saúde do Algarve). Esta entidade 
identifica os vários pontos a ser intervencionados, com uma determinada temporização, e cabe a nós 
intervenções com larvicidas nesses locais. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A obra do Barranco do Olival, infelizmente, foi um projeto todo feito pela APA. Ainda fomos 
buscar financiamento ao PO21, através da APA, em final de 2013. O projeto foi realizado pela APA, e 
quer concordássemos ou não com o projeto, tivemos que deixar terminar a obra, na sua totalidade. 
Depois é que foi reavaliada por nós e apresentámos um novo projeto. Esse já contemplando a 
segurança da ponte e inclusão de espécies endémicas e outras beneficiações. Além disso também a 
beneficiação da zona do antigo minigolfe, não só com o ponto elétrico mas também com a conclusão 
da obra (da zona frente mar de Armação de Pera) com a colocação das lajes, que nunca chegou a ser 
concluída. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi feito um novo projeto pelos nossos Serviços. Vamos gastar cerca de 80.000,00 € (oitenta 
mil euros), para refazer e corrigir situações anómalas e concluir a situação da zona do antigo minigolfe. 
A obra já foi adjudicada e está a decorrer. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A conclusão da obra será em dois meses, se não houver constrangimentos. -----------------------  
 ----------- Por feliz coincidência estava agora a ligar ao Sr. Eng.º Pinhel por causa das rotundas, no que 
toca à sua beneficiação e iluminação; bem como do túnel na estrada que vai até Lagoa, que está sem 
luzes. Tudo isto é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Para além de contactos escritos, 
tenho feito contactos com o Sr. Eng.º Pinhel todas as semanas com esta preocupação.” --------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente dizendo que “no Estaleiro de São Bartolomeu de 
Messines, só estão lá materiais ferrosos da Junta de Freguesia e fizemos um esforço, aos sábados e 
domingos, para retirar tudo. A seguir vai o do Algoz.--------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao lixo dos moloks - os nossos fiscais estão atentos. Em Armação de Pera, em 30 
minutos identificaram oito pessoas a colocar o lixo de forma inadequada. Numa primeira abordagem, 
os Fiscais fizeram uma ação de sensibilização junto dos comerciantes, sobre os sítios certos para a 
colocação do lixo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “só quero deixar 
aqui uma sugestão: que a reparação do material danificado deste auditório seja feita o mais depressa 
possível, para uma melhor receção aos munícipes. ---------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ---------- No dia 3 de fevereiro foi-me dito que o programa das águas seria instalado em maio, pelo que 
gostaria de saber se sempre vai ser. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também me foi dito, em janeiro, que ia ser feita uma nova avaliação das escolas do concelho 
que têm amianto, pela Administração Central - gostaria de saber se já têm algum relatório.” --------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís retorquiu que “tentando dar um feed-back relativamente ao 
auditório, agora é o Salão Nobre que está em obras, sendo que, a seguir, está prevista uma 
remodelação aqui do Auditório, para que o mesmo tenha  condições condignas para receber os 
munícipes e a população em geral. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente às Escolas não recebemos nenhum relatório do Ministério da Educação. Das 
escolas sob a nossa responsabilidade o amianto já foi retirado.” ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “volto a insistir no que já 
solicitei, querendo uma resposta por escrito aos meus pedidos de esclarecimento sobre assunto 
delicados que aqui tenho apresentado. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fique registado em ata (correndo o risco de outras interpretações), a absolvição do anterior 
Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, pessoa que diz muito a muitas pessoas. 
Quero informar a Vereação que o mesmo foi absolvido de todos os crimes de que foi acusado, por ter 
assegurado a manutenção de um caminho público que serve a população da parte nascente daquela 
freguesia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quero também registar o reconhecimento pelo apoio de alguns funcionários desta Câmara, 
como o Sr. Arquiteto João Matias, o Sr. Eng.º José Mascarenhas e os fiscais Srs. Quaresma e Soeiro, 
bem como na pessoa dos autarcas Sr. Dr. Rogério Pinto, Vereador e ex-Presidente, o Sr. Jorge Silva, 
ex Vice-Presidente, o Sr. Sérgio Antão, Presidente da União de Freguesias Algoz e Tunes e o Sr. João 
Palma dos Santos, Presidente da União de Freguesias de Alcantarilha e Pera que, com a sua 
presença em Tribunal, ajudaram a repor a verdade. Quanto aos que não estiveram presentes, porque 
não quiseram ou puderam, apenas deixo registado que desejo que nunca se vejam numa situação 
destas. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dentro de outros pedidos de informação está o caso da EN124, assunto já hoje aqui falado, 
pelo que não vejo necessidade de o expor novamente, espero só que esta situação seja resolvida o 
mais depressa possível.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Penso que a danificação das estradas, se deve também à tonelagem dos camiões que nelas 
circulam. Como é também o exemplo da estrada Messines/Algoz que se encontra em péssimas 
condições, merecendo, assim, um cuidado mais atento por parte da Câmara, para que não seja 
utilizada por camiões com grande tonelagem. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tenho vindo a pedir um relatório sobre a Cooperativa CHE. Ainda não recebi nenhuma 
resposta do executivo permanente. Já o pedi há quatro semanas, sem sucesso. Deixo aqui, mais uma 
vez, solicitado que me seja entregue um relatório informando, nomeadamente, se a Câmara já recebeu 
ou não os apartamentos que lhe eram devidos; quem está a executar as obras; e quem se está a 
apropriar do espaço que, eventualmente, também será da Câmara. Preciso desse relatório com 
urgência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais solicito que a Sra. Presidente me informe, por escrito, do ponto de situação das reuniões 
que tem tido com as Águas do Algarve, sobre a central de Lamas em São Bartolomeu de Messines. Se 
tem pernas para andar ou não, se as contrapartidas vão ser feitas independentemente de ter pernas 
para andar. Se as contrapartidas não forem feitas, a Câmara, com o orçamento que está em vigor, irá 
fazer as obras na zona da Fonte João Luís? ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quero um relatório exaustivo das diligências que tem feito e seus resultados, sobre os 
terrenos de Armação de Pera. Diligências, eventualmente, junto da Procuradoria-Geral da República 
nas queixas em que participei e noutras em que não participei, para sabermos o ponto de situação.  ---  
 ----------- Também insisto que me informe o que se vai passar com os trabalhadores da 
Alicoop/Alisuper, e aqui não pode haver politiquices. Penso que devia haver uma reunião com o 
Sindicato e todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal, para vermos o que ainda 
pode ser feito. É curioso, porque estou a repetir o que disse há 3 ou 4 anos. -----------------------------------  
 ----------- Estranhei que, na parte das informações, não nos tenha falado de uma circular que foi 
enviada a alguns produtores de laranja do nosso concelho, em que os convidou para uma reunião no 
dia 4 de abril de 2016 pelas 15h00. Os vereadores não permanentes não tiveram conhecimento, sendo 
que eu o tive através de uma pessoa que recebeu. Peço que me informe se esta reunião foi mesmo 
realizada; quantas pessoas estiveram presentes; qual o impacto desta reunião, porque é um assunto 
muito importante para o nosso concelho; e quando é que estes convites foram enviados, porque os 



 
 

 

 

 

Vereadores não permanentes não receberam. Este assunto é muito importante e não deveria ter sido 
tratado desta forma.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente salientou que “referiu que alguns autarcas estiveram presentes no 
julgamento do ex-Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra. Eu, por exemplo, só tive 
conhecimento do julgamento através de si, Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa. Eu não era testemunha, 
mas teria muito gosto em tê-lo sido.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, disse que “na eventualidade das pessoas não 
conhecerem os trâmites de um julgamento: o tribunal só convoca quem tiver algo que contribua para o 
processo. Daí terem sido essas pessoas constituídas testemunhas.” ----------------------------------------------  
 ----------- Irei agora responder comentar ao que pediu e outros esclarecimentos ser-lhe-ão entregues 
por escrito. Começo por falar de reuniões de trabalho, como há muita. Estou a falar da reunião do 
PARU (Plano de Ação para a Requalificação Urbana), que tem a ver com o investimento e 
melhoramento da parte de requalificação urbana. Noutra reunião de trabalho destacámos a laranja, 
como um dos melhores produtos do concelho, promovemos uma reunião de trabalho, para explicar aos 
nossos produtores o porquê da ênfase que estamos a dar à marca. Mas peço à Sra. Vereadora Luísa 
Conduto Luís para depois explicar melhor este assunto e como foram feitas as reuniões de trabalho. 
Aproveito para agradecer à Associação de Regantes, por nos ter fornecido os contactos dos seus 
sócios e doutras pessoas que beneficiam da Associação. Outros foram feitos diretamente pelos nossos 
Serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação da Alicoop/Alisuper já está muito desenvolvida. Inclusivamente, o administrador de 
insolvência já tem uma entidade compradora. Tudo leva a crer que esta concertação está feita com os 
trabalhadores. No entanto, ainda existem algumas coisas que poderão vir a ser conversadas entre o 
administrador de insolvência e o Grupo Nogueira. Contudo, vou ver a possibilidade da marcação da 
reunião que sugeriu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à Águas do Algarve, como sabe eu faço parte da Administração, como 
Administradora não remunerada, mas o contributo que tem sido dado, foi precisamente aquando da 
assinatura de um procedimento contínuo de tratamento de lamas. O Sr. Presidente da Águas do 
Algarve desconhecia todo o processo que tinha sido desenvolvido em São Bartolomeu de Messines. 
Eu estranhei e ofereci-me para pô-lo a par, porque existia e ainda estava ativo. A empresa Biosolum 
estava a tentar avaliar as contrapartidas, para serem feitas as contrapartidas de beneficiação, não só 
de água mas também de esgotos, relativamente à zona da Fonte João Luís. Foi esta a conversa que 
houve a nível da Águas do Algarve. É claro que atendendo ao que foi mais complicado que foi a 
alteração do PDM e toda a problemática que se levantou daqui. A parte complicada já foi ultrapassada, 
porque o licenciamento dessa obra está válido. Se houvesse alguma entidade que quisesse iniciar a 
obra, podia fazê-lo. Foi disto que elucidei o Presidente da Águas do Algarve. -----------------------------------  
 ----------- Quanto à Cooperativa CHE não houve nenhuma entrega de imóveis à Câmara, mas sabemos 
que esta situação está a decorrer judicialmente. Quanto às obras que o Sr. Vereador falou, 
desconheço a sua existência, mas irei averiguar. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca da praia de Armação de Pera, informo que eu fui chamada ao Ministério Público de 
Portimão para pôr o novo Procurador a par da situação (porque houve uma mudança de Procurador). 
O Sr. Procurador constatou terem havido vários contactos da Câmara Municipal de Silves com o 
Tribunal de Portimão, quanto ao desenrolar da dominalidade da Praia de Armação de Pera. É isso que 
tenho a informar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De uma forma geral, penso que respondi às perguntas feitas. Por escrito, serão entregues a 
seu tempo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís disse que “quanto à circular que o Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa referiu, não foi em formato de circular mas sim ofício-convite enviado a todos os agricultores do 
concelho através da Associação de Regantes. A reunião decorreu na segunda-feira (dia 4) e foi 
dirigida por mim, com a presença do Eng.º João Garcia e da Dra. Sandra Moreira, responsável pelo 
Gabinete de Informação e Relações Públicas. O que se pretendeu foi dar a conhecer aos agricultores 
que nós, Câmara, vamos lançar uma marca promocional do território, associado a um produto que, 
neste caso, é a laranja. A apresentação pública da marca é no próximo sábado, sendo que a todos os 
Srs. Vereadores foi enviado convite, assim como aos representantes e membros da Assembleia; e 
Presidentes da Câmara de todo o Algarve, entre outras entidades. Se o Sr. Vereador ainda não 
recebeu o convite, poderá pôr-se a hipótese de ser pelos problemas que tem tido com o seu e-mail 
institucional. Vou tratar que o façam chegar novamente. São todos muito bem-vindos, no próximo 
sábado.”  



 
 

 

 

 

 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Serpa dizendo que “relativamente à Praia de Armação de 
Pera, se a Sra. Presidente não tivesse dito há pouco que foi falar com o novo Procurador do Ministério 
Público de Portimão, eu não ficava a saber e este assunto é de grande importância. Pedia a gentileza 
de pormenorizar as diligências que tem feito em relação a este e aos outros assuntos de aqui falei, 
reconhecendo que eu tenho direito a tal, e que reputo, com o devido respeito, como essenciais para o 
desenvolvimento do nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à reunião com os agricultores, com certeza que não foi agendada de véspera. É 
estranho que tenha havido uma reunião pública de que podíamos ter sido informados com tempo, e 
eventualmente termos sido convidados. Lamentavelmente, não o fomos.  ---------------------------------------  
 ----------- Esteve muita gente presente?” Tendo a Sra. Vereadora Luísa Luís retorquido que “sim 
esteve, mas não sei o número exato que consta da folha de presenças.” Prosseguiu o Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa perguntando “quando foram enviados os convites?” ----------------------------------------------   
 ----------- Respondeu a Sra. Vereadora “na semana anterior, mas se for necessário eu começo a 
convidar todos os Srs. Vereadores para todas as reuniões que tiver de trabalho.” -----------------------------  
 ----------- Deveriam pelo menos informar. Depois, os Srs. Vereadores, conforme a disponibilidade que 
tenham e a importância dos assuntos, assim estariam presentes ou não. ----------------------------------------  
 ----------- Quanto à Central de Lamas, pergunto e quero a resposta por escrito: na eventualidade de a 
mesma não ser feita em São Bartolomeu de Messines, ou seja, que haja uma decisão em contrário por 
parte da Águas do Algarve, e se as contrapartidas não forem feitas e a Central não se fizer, quero 
perguntar ao executivo se, com o orçamento de 2016, fará as obras, pois a freguesia de São 
Bartolomeu de Messines é carente na sua parte nascente.” ----------------------------------------------------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente que “vou responder objetivamente às suas questões: houve há 
alguns anos (2012) interesse da Águas de Portugal e não Águas do Algarve, em agarrarem o projeto 
da Biosolum, para fazerem uma estação de tratamento de lamas. Isto sucedeu no anterior mandato, na 
altura o Sr. Dr. Fernando Serpa e eu éramos Vereadores não permanentes e o Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto era Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nessa altura, houve interesse por parte da Águas do Portugal em agarrarem o projeto. 
Avançaram, houve um conjunto de reuniões, quer aqui, quer na própria freguesia de São Bartolomeu 
de Messines, com a população, onde foi explicado o que pretendiam fazer naquele espaço. Acontece 
que, no final de 2012, princípios de 2013, a Águas de Portugal, não havendo financiamento, não 
avançou com a obra e perdeu o interesse. Estranho eu que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa venha 
falar nas Águas do Portugal - se iam avançar ou não. Já neste mandato, veio a reunião de Câmara 
novamente o processo da Biosolum para retomar a iniciativa da parte deles. A Biosolum, já não a 
Águas de Portugal. Esta empresa está com o seu título de licenciamento ativo para retomar o projeto, 
que é muito inferior ao da Águas de Portugal. É cerca de 10% relativamente à Águas de Portugal. A 
Biosolum está a avaliar se vai iniciar ou não essa obra com a dita beneficiação. Tal é do conhecimento 
dos Srs. Vereadores, uma vez que já veio a reunião de Câmara. A Águas de Portugal já não está 
envolvida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estando eu presente numa das reuniões da Águas do Algarve, disse que havia este projeto 
anterior, que o Presidente atual desconhecia, e se eles não teriam interesse em retomar o projeto 
anterior se houvesse dinheiro e o atual presidente disse que se ia inteirar. --------------------------------------  
 ----------- Perguntou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa se a Biosolum não fizer a obra e não der 
aquelas contrapartidas se o executivo irá dar respostas à beneficiação das condutas?” Ao que a Sra. 
Presidente respondeu que “terá que ser feito dentro do nosso mapa de prioridades, mas penso que, 
pelo menos, o abastecimento de água será uma realidade, independentemente de se conseguir a 
beneficiação através da Biosolum. Esta resposta será dada também por escrito.” -----------------------------  
 ----------- Fazendo uso da palavra, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “não tinha preparado 
nenhuma questão para este ponto, até porque há um conjunto de questões que coloquei há algumas 
reuniões atrás, e sobre as quais ainda não recebi resposta, talvez por dificuldade nos Serviços.  ---------  
 ----------- Na sequência da intervenção da Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, aproveito para 
dizer à Sra. Vereadora Luísa Luís que, aquando da remodelação do Auditório, fosse colocada na 
parede uma foto do novo Presidente da República, pois ainda se encontra a do Sr. Professor Doutor. 
Cavaco Silva.” Ao que a Sra. Vereadora respondeu que “a fotografia ainda não chegou.” -------------------  
 ----------- Retomou a palavra o Sr. Vereador e disse “se possível, facultem-me os números dos SGD 
das alterações orçamentais, que vieram a reunião de Câmara há um mês atrás. ------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- De acordo com o Regulamento de Cedência de Viaturas, é exigido aos motoristas a 
elaboração de um relatório, que obedece a critérios definidos. Pergunto se foram relatadas algumas 
ocorrências anómalas? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No procedimento concursal que veio a reunião de Câmara, relativamente à prestação de 
serviços pela Dra. Leonor Bentinho, achava que o cabimento orçamental não estava feito de forma 
correto, a não autorização de parecer prévio da Assembleia Municipal também não vinha lá contida e 
devia vir. Solicito aos serviços financeiros ou jurídicos que me informem se este procedimento está 
correto, nomeadamente nas questões que eu levantei. Já agora, solicito que este procedimento seja 
comparado com o procedimento anterior, para o Sr. Dr. João Aires, que me parece a mim ser igual, 
mas onde existem diferença nestas questões do cabimento e da necessidade de autorização prévia da 
Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou que “as respostas ser-lhe-ão dadas por escrito.” ------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu o seguinte munícipe que apresentou o seu assunto: -----------------------------  
 ----------- Munícipe: David Marques. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Estrada Nacional 124. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe tomou a palavra dizendo que “venho aqui em meu nome e em representação dos 
utentes da Estrada Nacional 124. Depois de algumas intervenções na Assembleia Municipal e mais 
tarde moção apresentada pelo Bloco de Esquerda, em relação às diligências na estrada, fizemos, em 
29 de março, uma ação de chamada de atenção às autoridades para o estado deplorável em que a 
estrada se encontra. Esta é uma das mais antigas e importantes estradas do algarve e a parte do 
concelho de Silves é a parte em que a estrada está em piores condições. Esta estrada é uma 
alternativa à Estrada Nacional 125 e às portagens da Via do Infante. É importante salientar que os 
moradores e utentes da EN 124 que, diariamente, e por lá circulam pondo em causa o estado das suas 
viaturas e um maior risco de acidentes. Além de que as pontes estão num avançado estado grave de 
degradação. Através de visitas ao local e fotografias que vimos pudemos constatá-lo e temos feito, 
aliás, uma exposição através do facebook. Algumas pontes estão escuradas e há um limite de 2.000 
toneladas. Constata-se contudo que a circulação continua a ser feita, inclusivamente, por camiões de 
combustível e de transporte de madeira. Eu não tenho esses dados comigo, mas é fácil ver que há 
uma constante violação do limite das 2.000 (duas mil) toneladas. Para o aterro sanitário, que serve 
vários concelhos do algarve, verificamos que há circulação de camiões, mantendo a infração 
inclusivamente transporte de madeiras, de combustíveis, camiões que vêm de Monchique. Esta 
situação necessita de ser resolvida com toda a urgência e nós, como utentes, gostaríamos de intervir e 
diligenciar tudo o que for necessário junto de todas as autarquias para resolver este assunto, junto da 
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e Infraestruturas de Portugal.” ---------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente salientando que “é um problema que identificámos 
começando logo a atuar desde que cá estamos. Fizemos pressão sobre a Estradas de Portugal, e 
agora Infraestruturas de Portugal, para resolver a situação da EN 124 que, inicialmente, estava 
associada às obras de beneficiação da EN 125. Entretanto, a EN 124 foi retirada e disseram-nos na 
altura, das Estradas de Portugal, que foram reduzidas as verbas para que todo o arranjo da EN 125 
fosse uma realidade, e para isso teriam que retirar outra beneficiação. Nós continuamos a fazer 
pressão, mas o Sr. Vice-Presidente poderá esclarecer melhor, pois tem tido reuniões com o Sr. Eng.º 
Pinhel por causa da situação desta estrada e de outros problemas. Não posso deixar de dizer que, 
reconhecemos, ser uma estrada que precisa de beneficiação pois é uma das piores do distrito de Faro. 
Nós não temos dúvidas, é uma intervenção que tem custos mas tem que ser realizada 
independentemente dos custos, pois há muitos utentes a usá-la.” --------------------------------------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Vice-Presidente dizendo que “é um processo antigo. Eu enquanto presidente 
da junta de Freguesia de Silves fiz vários ofícios à, na altura Estradas de Portugal. Neste mandato, já 
fizemos três ou quatro pedidos de informação. Inclusivamente este assunto já veio a reunião de 
Câmara, levantado pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, que nos pediu informação do que foi feito, em 
termos de executivo da Junta de Freguesia e da Câmara. Na última semana de fevereiro, desloquei-
me a Faro com o Sr. Chefe de Gabinete da Sra. Presidente e com o Eng.º responsável, para reunirmos 
com a “Infraestruturas de Portugal”, sendo que entre três ou quatro assuntos este foi um deles. Mesmo 
os deputados da Assembleia da República, eleitos pelo círculo do algarve, têm proposto ao longo dos 
anos, ainda no tempo do PIDDAC (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 
Administração Central), que fosse contemplada uma verba significativa, em sede da Assembleia da 



 
 

 

 

 

República. No entanto as propostas têm sido rejeitadas. A Camara Municipal, Juntas de Freguesia e 
utentes vamos continuar a fazer pressão para que a pior via do algarve seja intervencionada o mais 
depressa possível, para bem dos moradores e de todos os que nela circulam.” --------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomando a palavra disse que “não é um problema partidário, 
mas sim de todos e tal como foi dito muito antigo: Já houve condições para a realização das obras 
mas, infelizmente, não se verificaram. Por vezes, para estas situações conseguem-se soluções depois 
de muita pressão. Como é o caso da estrada Algoz/São Bartolomeu de Messines que, com muita 
pressão se conseguiu que fosse intervencionada. Quanto à EN 124 é, realmente, urgente a sua 
requalificação. A falta de segurança dos utentes é notória e, como já foi dito, é a pior estrada do 
Algarve - o nosso concelho não merece. Temos que lutar para que a sua reabilitação seja uma 
realidade. Tenho questionado o executivo permanente porque está mais próximo da Infraestruturas 
Portugal. O nosso concelho não merece isto! O verão está a chegar e não é um bom cartão-de-visita. 
A Câmara não é culpada, mas deve pressionar e juntar-se a esta Comissão de Utentes para que a 
situação seja resolvida. Para além deste problema, há também o caso das obras da EN 125 e 
rotundas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os deputados eleitos pelo círculo do Algarve também têm conhecimento deste assunto. Não 
digo este verão, mas tenho esperança que no próximo esta situação já esteja resolvida.” -------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina reforçou que “esta situação é do conhecimento de todos nós, 
obviamente. Eu sou utilizador da EN 124 e, em meu entender, é, efetivamente, uma estrada que 
envergonha o nosso concelho, por uma culpa que não temos. O que tem sido transmitido pelo 
executivo permanente é que ao longo do tempo têm feito pressão, mas pelos vistos tem sido pouca. 
Se calhar dever-se-ia aumentar essa pressão com a união a outras Câmaras, Juntas de Freguesia e 
Associação de Utentes, para que este assunto se resolva. É uma vergonha que, em pleno século XXI, 
nós tenhamos à saída do concelho uma estrada com as condições desta. Seria de toda a importância 
que os representantes das Juntas de Freguesia colocassem, constantemente, este assunto em cima 
da mesa, para que as entidades responsáveis compreendam que é uma situação grave que urge 
resolver.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Rui Neves Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Casa de Campinas, Falacho, Silves.---------------------------------------------------------------  
 ----------- Uma vez que o munícipe não estava inscrito para o Atendimento ao Público, a Sra. 
Presidente perguntou a todos os Srs. Vereadores se aceitariam ouvi-lo, tendo os mesmos concordado.   
 ----------- Assim, passou a falar o munícipe: --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Sou proprietário da Casa de Campinas, no Falacho. Sou da zona de Sobreda, Almada, e fiz 
um investimento neste concelho comprando esta casa ao Estado. Fiz a sua recuperação, com esforço, 
mantendo a traça original, apesar de não ser um edifício classificado, e trouxe este este edifício de 
volta ao concelho. Ora, isto aconteceu há três anos atrás, e nessa altura pensei que a questão do 
saneamento básico era fácil de resolver. Acontece que estou, há dois anos, à espera que essa 
questão, que está relacionada com as intervenções na N124, se resolva. Acredito que estamos em 
fase de resolução do problema, uma vez que fui informando, pela Sra. Presidente, que está à beira de 
ser desbloqueado. Solicitava que, após isso, os recursos fossem ser afetos à obra, para que consiga 
finalmente ter esgotos em casa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “esta questão tem a ver com uma alteração da 
minuta do contrato com a Rotas do Algarve Litoral, S.A., para a execução do ramal de saneamento na 
EN 124 ao Km 15+019, que está na Ordem de Trabalhos de hoje, como ponto 6.17. Por vezes os 
assuntos têm que seguir certos trâmites, que não dependem de nós, e daí levar um tempo, por vezes 
absurdo para quem está à espera. A alteração à minuta do contrato vai ser hoje aprovada. 
Seguidamente, pode-se dar início às obras.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou, novamente, o munícipe referindo que “por sorte tenho uma fossa antiga que, apesar de 
não estar nas melhores condições, dela me tenho servido. Aproveito para agradecer à Câmara, na 
pessoa do Sr. Eng.º Pedro Coelho, por terem feito a limpeza da mesma.” ---------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente informando que “na reunião que tive em Faro, na 
última semana de fevereiro, com um responsável da Infraestruturas de Portugal, este assunto também 
foi abordado, e o mesmo disse que dentro de 15 a 20 dias está resolvido, pelo que assim que tivermos 
o parecer da Infraestruturas de Portugal, nós temos meios para iniciar a obra.” -------------------------------- . 
 ----------- A Sra. Presidente disse que “estas são, por vezes, situações morosas, mas da nossa parte 
estamos só a aguardar a concordância da Infraestruturas de Portugal, como referiu o Sr. Vice-



 
 

 

 

 

Presidente. Depois disso vamos fazer tudo para que a obra seja iniciada o mais breve que for 
possível.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “como a Sra. Presidente referiu, são situações 
demoradas, mas este caso está na fase final. O Sr. Rui Neves leva hoje daqui a informação de que a 
alteração do contrato terá o nosso (PSD) aval e terá, com certeza, também do PS, para que a 
execução do ramal seja uma realidade - para si e para todos os moradores daquela zona. Finalizo, 
agradecendo ao Sr. Rui Neves Silva por aqui ter vindo hoje.” --------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o munícipe informando que “há dois anos paguei ao Estado o valor de 
1.265,00 € (mil, duzentos e sessenta e cinco euros), por um serviço que ainda não foi feito.” --------------  
 ----------- Finalizou a Sra. Presidente salientando que “o objeto da sua intervenção é sobre o seu caso 
em concreto, que já se está a resolver. Contudo, esta situação, no seu todo, requer uma maior 
persuasão e temos que estar todos unidos, para que o estado da EN 124 se regularize o quanto antes. 
Dever ser a pior estrada a nível do distrito de Faro. Fica aqui, precisamente, o registo de reuniões 
constantes que temos tido e dos ofícios que têm sido feitos. O que me foi dito, nessas reuniões, foi que 
a obra da EN 124 iria ser incluída neste mesmo orçamento, mas houve mudanças da concessão 
responsável da obra. Agradeço, contudo, a sua presença hoje aqui.” ----------------------------------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo “sabendo eu que, do lado da casa 
propriedade do Sr. Rui Silves, existem mais habitações, que penso não terem esgotos, não me parece 
que seja plausível que, fazendo a obra para a habitação do Sr. Rui Silva (que burocraticamente levou 
tanto tempo), não deixarem tudo preparado para, no futuro, outras habitações terem também acesso 
aos esgotos, sem qualquer custo acrescido para o Sr. Rui Silva, obviamente. Não sei se isto foi 
acautelado, mas aproveitando a travessia da estrada devia deixar-se infraestrutura suficiente para as 
habitações que estão por detrás, sem haver os constrangimentos que se verificaram.” ----------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente explicando que “como disse o Sr. Rui Neves Silva, trata-
se de uma ligação à sua habitação. Há um pequeno estender do ramal da nossa responsabilidade, e 
depois a ligação é da responsabilidade do munícipe. O que aconteceu foi que o munícipe pagou, de 
antemão, por essa ligação e o serviço não foi feito. Teve que se fazer uma alteração na minuta de 
contrato e por isso demorou mais tempo. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A conduta de saneamento é uma só, depois é uma questão de estender o ramal conforme 
situações futuras.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Carlos Alberto Vicente Correia. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Natureza jurídica de caminho na Baralha, freguesia de São Bartolomeu de 
Messines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe interveio dizendo que “sou natural de Vale Fuzeiros, São Bartolomeu de 
Messines e resido na zona da Barragem do Arade, perto da Baralha, desde 2014. ----------------------------  
 -----------  Em 11 de janeiro do corrente ano, fiz uma exposição que originou o SGD 1311, sobre um 
acesso que tenho na minha propriedade e foi construído por mim. Acontece que passa por lá uma 
pessoa, não tendo direito de o fazer, pois o caminho não é público. A minha casa encontra-se a meio 
de dois acessos públicos à zona urbana de Baralha, sendo um a norte e outro a sul. O do norte foi 
alcatroado pela Câmara. O que se encontra a sul, tem vários contadores de água e, inclusivamente, 
muitas ervas por cortar. Neste momento aguardo resposta à minha exposição que comprovo por 
fotografias e carta militar. Agradeço que fique registado em ata.” ---------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente esclarecendo que “o nosso concelho tem 700Km2 de 
forma que fizemos acordos de execução com as Junta de Freguesia, tendo sido para elas transferidas 
algumas competências, nomeadamente a responsabilidade do estado de conservação de caminhos. 
Possivelmente, haverá Juntas de Freguesia que não estão a conseguir fazê-lo, em devido tempo. Não 
estou a desculpabilizar nem aliviar nada, porque o Sr. Carlos Correia tem direito a uma resposta. -------  
 ----------- É feita uma avaliação, neste caso pela Junta de Freguesia, e será feita a intervenção, mas 
vamos rever este assunto e ser-lhe-á dada uma resposta.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tornou a intervir dizendo ”agradeço a sua presença e, 
efetivamente, parece que é um caminho público, porque vejo aqui intervenções a nível de águas. De 
acordo com o que a Sra. Presidente disse, lamento que a resposta ainda não tenha sido dada. Não se 
justifica que um caminho público esteja neste estado, pelo que será solicitado a quem tiver essa 
responsabilidade, que dê uma resposta o mais urgente possível. Lamento que em três meses não lhe 
tenha sido dada resposta.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “não percebo se a sua intervenção tem só a ver com 
a limpeza do caminho ou não.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esclareceu o munícipe que “não tem a ver com isso. Há uma pessoa que utiliza a minha 
propriedade para chegar à sua. Mas tal não pode acontecer uma vez que existem caminhos públicos, 
um alcatroado e outro que até tem contadores de água, por onde deverá ser feita a circulação. As 
pessoas não estão bloqueadas.”----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto frisou que “da sua exposição hoje aqui e uma vez que não 
tenho o seu ofício, pensei que o que o trouxesse aqui fosse só a questão da limpeza e tratamento do 
acesso a sul, mas afinal é outro problema. A Câmara terá que acionar ao meios jurídicos e esclarecer 
se as regras definidas por este executivo e aprovadas por nós, estão contempladas na sua pretensão 
e, aí, cabe à Sra. Presidente dar resposta a esta situação. Se o Sr. Carlos Correia não concordar com 
essas regras, poderá recorrer aos tribunais.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu que “percebi tratar-se de uma limpeza de caminhos e não 
estava a compreender porque foi para os nossos serviços jurídicos, Compreendo agora que o cerne da 
questão está na avaliação do tipo de caminho, que foi feito por si: se é público ou não e, 
consequentemente, se a pessoa que o Sr. Carlos Correia refere, tem direito a passar lá ou não.” --------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente salientou que “são várias pessoas que por lá passam?” ---------------------  
 ----------- Realçou o munícipe que “são duas pessoas que por lá passam e, inclusivamente, a uma 
delas eu disse, no ano passado, que não queria que passasse pela minha propriedade. Essa pessoa 
fez uns socalcos atrás da minha casa e desceu 4 metros.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente disse que “a Junta de Freguesia, nos últimos anos, fez várias 
intervenções, na sequência de pedidos de quem lá passa.” ----------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente informou que “a sua inscrição foi feita muito em cima da hora e não 
pudemos consultar e analisar o seu processo. Pelas fotografias que hoje apresenta percebemos que 
se tratava da limpeza de um caminho, quando não é. Agora já percebo porque está no jurídico.  ---------  
 ----------- Foi feita uma proposta por este executivo camarário, e aceite por toda a restante vereação, 
relativamente à dominalidade dos caminhos. Esta situação, que tem a ver com acessos, passa-se com 
muitas pessoas, não só com o Sr. Carlos Correia. Para a classificação da dominalidade de caminhos é 
consultada logo a Junta de Freguesia para saber se houve manutenção do caminho. Se houve, à 
partida, é considerado público. Não estou a dizer que é o seu caso, pois não estou dentro do assunto. 
O Sr. Vice-Presidente é que está mais. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Criámos uns certos pontos que temos que ter em consideração para fazer ou não a 
manutenção solicitada pelos nossos munícipes das várias zonas rurais. Umas associadas através do 
cadastro e da necessidade de serem feitas essas manutenções, quer através da Câmara, quer da 
Junta de Freguesia. Como disse o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, se o parecer jurídico que vier a ser 
exarado, sobre o seu caso, não for do seu agrado, poderá recorrer aos tribunais. -----------------------------  
 ----------- Agora entendo porque é que a resposta a este assunto está a demorar – é porque pedimos 
parecer a várias entidades. Não invalida, contudo, que os nossos serviços vos oficiassem sobre a 
situação do processo. Em breve terá resposta sobre o acesso e dominalidade do acesso – se é público 
ou não.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO RELATIVA AOS PERÍMETROS URBANÍSTICOS 
DOS PRÉDIOS MISTOS COM OS ARTIGOS MATRICIAIS 31, 32 E 57 DA SECÇÃO I, SITOS NA 
TORRE, ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Cabrita. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e certificar 
em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS. --------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “a Sra. Presidente deve tomar as medidas que 
achar necessárias para salvaguardar a segurança de pessoa e bens. A própria Comissão de Vistorias 
diz existir perigo de queda iminente.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para proceder aos 
trabalhos preconizados no Auto de Vistoria, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da obrigação de 
promoção imediata de todos os trabalhos, que se mostrem necessários à salvaguarda da segurança 
de pessoas e bens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera a remessa do presente aos Serviços, para cumprimento do último parágrafo 
do mencionado Auto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA ALTERAÇÃO DO POSTO DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SITO EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------  
 ----------- REQUERENTE: Ilídio Mota - Petróleos e Derivados, 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 a caducidade do título e conceder 
licença especial para conclusão da obra, nos termos da informação. ----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA REN (RESERVA ECOLÓGICA 
NACIONAL) EM VALES DE ALGOZ, ALGOZ. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento do 
Território, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração da REN, nos 
termos da informação e do relatório técnico e a sua remessa à CCDR Algarve (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional). ------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA EM 
JOINAL, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: João Manuel de Jesus e outra. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, declaração dos 
proprietários, parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA (2) “CASA DO CAMPO”, SITO EM RELVAS, PÊRA -               - 
PROJETOS DAS ESPECIALIDADES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Casimiro das Neves e Sousa. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridas as condicionantes da 
deliberação que aprovou o projeto de arquitetura, aceitar os projetos de especialidades e emitir o 
corresponde título. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS 
RELATIVAMENTE A MORADIA, SITA EM AMENDOEIRA, SILVES. ----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Pugilatus, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e fotografias, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título e conceder 
licença especial para conclusão da obra, nos termos da informação. ----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 
DESTINADO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SITO EM CENTIEIRAS, PERA, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE ALCANTARILHA E PERA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Manuel Ferreira da Silva. -------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO RELATIVO À AÇÃO DE ARBORIZAÇÃO 
QUE A PROPRIETÁRIA PRETENDE IMPLANTAR NO SEU PRÉDIO, SITO EM BREJO, SÃO 
MARCOS DA SERRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. -----------------------------  
 ----------- PROPRIETÁRIA: Maria Estela da Silva Guerreiro. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e planta de 
localização, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer favorável à ação de 
urbanização pretendida, nos termos da informação. Mais se delibera oficiar o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas do teor do presente. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- 4.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO USO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE, 
PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÓVEL TIPO SELF-SERVICE, NUMA 
PARCELA DO PRÉDIO SITO EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Silves Futebol Clube. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- -----------Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer  
da Infraestruturas de Portugal e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração do uso de direito de 
superfície, de uma parcela de terreno com uma área de 550m

2
 (quinhentos e cinquenta metros 

quadrados), nos termos e condições da informação técnica e do parecer jurídico de 2 de dezembro de 
2015, promovendo para tal o aditamento à cedência de direito de superfície. -----------------------------------  
 ----------- Mais se delibera remeter à Assembleia Municipal, para os devidos efeitos. --------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO, SITO EM 
VALES, PERA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PERA. ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fernando Paulo de Sousa Peixoto Girão. -----------------------------------------------  
------------Presentes parecer do Sr. Dr. João Aires de Goes e informação da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação técnica de 7 de março de 2016 e do parecer jurídico. --------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
HABITAÇAO, SITO NA RUA TOMÉ RODRIGUES PINCHO, N.ºS 22, 24, 26 E RUA DA IGREJA, N.º 
27, SITO EM ALGOZ, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ---------------------------------------  
 -----------  REQUERENTE: Eric Loisy.----------------------------------------------------------------------------------------  
------------Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Direção 
Regional de Cultura do Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE VARANDAS DA FRAÇÃO “D”, 
RUA DR. MANUEL DE ARRIAGA, N. 135, ARMAÇÃO DE PERA. -------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Calisto Delgado de Almeida. ---------------------------------------------------------  
------------Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridas as condicionantes da 
deliberação que aprovou o projeto de arquitetura, aceitar os projetos de especialidade e emitir o 
correspondente título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA E BARBECUE, SITO EM 
VALE DE MARGEM, PERA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Rita Maria Gonçalves Roque e Pedro Jorge Gonçalves Roque. ----------------  
-----------Presentes informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, EM PRÉDIO SITO EM GREGÓRIOS, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Toby Daniel Kalitowski. -----------------------------------------------------------------------  
------------Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e planta, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR DA 
ESCOLA BÁSICA 1, ALCANTARILHA. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
-----------Presente e informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO 
DE SILVES - 3.ª FASE” - APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO 
PÚBLICO”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, cabimentos, projeto de 
execução e memória descritiva, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por concurso público, da empreitada referenciada em epígrafe, a despesa previsível 
constante da informação, bem como aprovar as peças do procedimento em anexo, a composição do 
júri proposto e a delegação de competência no mesmo, para a aprovação de erros e omissões e para 
a solicitação e aceitação dos documentos de habilitação. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – ADITAMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO, CELEBRADO ENTRE A 
DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS E SEGURANÇA SOCIAL, I.P. E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SILVES, PARA O ANO ESCOLAR 2015/2016. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente Aditamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o anexo ao acordo de cooperação 
relativo a 2015-2016, e mandatar a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO, 
POR AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA REPÚBLICA, EM SILVES. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento e cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 
referenciada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO, PARA A REALIZAÇÃO DO 
"ENCONTRO MENSAL DE VEÍCULOS CLÁSSICOS DE ARMAÇÃO DE PERA", NO PRIMEIRO 
DOMINGO DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016, DAS 10H00 ÀS 13H00, NA ZONA DO 
ANTIGO MINI-GOLF DE ARMAÇÃO DE PERA E ÁREA ENVOLVENTE. ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses". ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pera, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º, do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA A 
REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO MENSAL DE VEÍCULOS CLÁSSICOS DE ARMAÇÃO DE PERA", 
NO PRIMEIRO DOMINGO DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016, DAS 10H00 ÀS 13H00, 
NA ZONA DO ANTIGO MINI-GOLF DE ARMAÇÃO DE PERA E ÁREA ENVOLVENTE. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses". ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pera, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º, do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO, PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "2.º ANIVERSÁRIO DO ENCONTRO MENSAL DE VEÍCULOS CLÁSSICOS DE ARMAÇÃO 
DE PERA", DIA 3 DE ABRIL DE 2016, DAS 09H30 ÀS 16H30, NA ZONA DO ANTIGO MINI-GOLF DE 
ARMAÇÃO DE PERA E ÁREA ENVOLVENTE – RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses". ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pera, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "2.º ANIVERSÁRIO DO ENCONTRO MENSAL DE VEÍCULOS 
CLÁSSICOS DE ARMAÇÃO DE PERA", DIA 3 DE ABRIL DE 2016, DAS 09H30 ÀS 16H30, NA ZONA 
DO ANTIGO MINI-GOLF DE ARMAÇÃO DE PERA E ÁREA ENVOLVENTE – RATIFICAÇÃO. -----------  
 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses". ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pera, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM FALACHO, FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 7790/20080409; INSCRITO NA 
MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O N.º7, SECÇÃO "DP" E URBANA SOB O N.º 2697. -------------------  
 ----------- REQUERENTES: Hugo Gonçalves Peixoto Legras e Ana Clara Marques Pires. -------------------  
 ----------- Presente requerimento, caderneta predial, planta e parecer da Divisão Jurídica e 
Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcrito.  ---------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO SITO EM CORTE PEREIRO, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES E CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB O N.º 10139/20040223 E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O 
ARTIGO 26 DA SECÇÃO "CQ". ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Maria Augusta dos Santos Oliveira, procuradora e em representação de 
Leopoldo Inácio de Castro Fernandes. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, caderneta predial, procuração, planta e parecer da Divisão Jurídica e 
Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO SITO EM CORTE PEREIRO E DENOMINADO VALE CHAFARIZ, FREGUESIA DE 



 
 

 

 

 

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES E CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 11003/20060522 E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 
RÚSTICA SOB O ARTIGO 15 DA SECÇÃO "CQ" E URBANA SOB O ARTIGO 4141. -----------------------  
 ----------- REQUERENTES: Manuel Soares Gonçalves e Maria Augusta dos Santos Oliveira ---------------  
 ----------- Presente requerimento, caderneta predial, e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE 
AO PRÉDIO RÚSTICO SITO EM CORTE PEREIRO, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES E CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB O N.º 1996/19880105 E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O 
ARTIGO 16 DA SECÇÃO "CQ" ; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Manuel Soares Gonçalves e Maria Augusta dos Santos Oliveira. --------------  
 ----------- Presente requerimento, caderneta predial, e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE 
AO PRÉDIO RÚSTICO SITO EM CORTE PEREIRO, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES E CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB O N.º 10651/20050721 E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O 
ARTIGO 19 DA SECÇÃO "CQ". ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Manuel Soares Gonçalves e Maria Augusta dos Santos Oliveira; --------------  
 ----------- Presente requerimento, caderneta predial, e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 
DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2015. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Relatório, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO CLAUSULADO DO PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SILVES E A ASSOCIAÇÃO 
EXTREMOSUL, EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONCERNANTE À ESCOLA PRIMÁRIA SITA NO 
MONTE BOI, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Proposta de Alteração, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do Protocolo de 
Colaboração e mandatar a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. -------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COBRANÇA DE INGRESSOS NO VALOR DE 10€ (DEZ 
EUROS), PARA A RÚBRICA LADO B, COM O CONCERTO DE ADOLFO LUXÚRIA CANIBAL, A 
REALIZAR-SE NO DIA 14 DE MAIO DE 2016, PELAS 21H30, NO TEATRO MASCARENHAS 
GREGÓRIO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço dos ingressos para o concerto em 
epígrafe, em 10,00 € (dez euros), com IVA incluído à taxa de 13% -------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO, PARA A REALIZAÇÃO 
DO EVENTO "VINHO COM SABORES A FADO", NO DIA 2 DE ABRIL DE 2016, COM INÍCIO ÀS 
19H30 E TÉRMINO ÀS 02H00, NA SALA POLIVALENTE DA CASA DO POVO - RATIFICAÇÃO. -------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera. ---------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente requerimento e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pera, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º, do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE 
AO PRÉDIO MISTO, SITO EM POÇO FUNDO OU VILA FRIA, FREGUESIA E CONCELHO DE 
SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
5055/1996095, COM OS ARTIGOS MATRICIAIS RÚSTICOS N.º49, SECÇÃO "DC" E N.º 50 SECÇÃO 
“CD” E ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 1811. -----------------------------------------------------------------------  
----------REQUERENTES: Hendricus Wilhelmus Adrianur Anthonius Vendel e Wilhelmina Johanna 
Moojen -  
 ----------- Presente requerimento, caderneta predial, planta e parecer da Divisão Jurídica e 
Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 9.º, DA MINUTA DO 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE RAMAL DE SANEAMENTO PARA LIGAÇÃO À CONDUTA 
EXISTENTE AO KM 15+019 DA ER124, A CELEBRAR COM ROTAS DO ALGARVE LITORAL, S.A.. --  
 ----------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente ofício da Rotas do Algarve com minuta de contrato e parecer da Divisão Jurídica e 
Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Divisão Financeira. -------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – MARE 2016/2017 - PROPOSTA DE MOVIMENTO ANUAL DA REDE 
ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO. ----------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação e ofício da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGESTE), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta constante da 
informação técnica, oficiando a DGESTE – DSRA (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - 
Direção de Serviços da Região do Algarve) do seu teor. --------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS – ANO LETIVO 2015/ 2016 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO ESCOLA SILVES/ ESCOLA SECUNDÁRIA, 
DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS 
PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF) – MESES DE 
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. -----------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS – ANO LETIVO 2015/ 2016 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO ESCOLA SILVES SUL/ ESCOLA EB 2,3 
DR. ANTÓNIO CONTREIRAS, DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES 
PARA OS ALUNOS DOS CURSOS VOCACIONAIS E DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF) – 
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO A MARÇO DE 2016. -------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------6.21 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO PARA OPERAÇÃO DE 
FINANCIAMENTO POR LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) RELATIVAMENTE À AQUISIÇÃO DE 
VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.--------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

------------Presente informação da secção de aprovisionamento e cabimentos, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.-------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina frisou que “noutra reunião de Câmara foi deliberado que as 
prestações seriam trimestrais, ora vejo agora aqui referido prestações mensais. “ -----------------------------  
 ----------- Tendo a Sra. Dra. Isabel Cabrita informado que se iria esclarecer junto da Divisão Financeira.  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar autorizar a aplicação do procedimento 
por concurso público contratação referenciada, a despesa previsível indicativa de 194.785,31€ (cento e 
noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco euros trinta e um cêntimos) valor com IVA, juros, 
valor residual outras comissões incluídas, repartido nos termos do ponto 10 da informação. Mais se 
delibera aprovar as peças do procedimento em anexo e a composição do júri, tudo nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.22 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 25 PARES DE BOTAS, PARA 
ASSINALAR O 90º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SILVES. ------------------------  
 ----------- Presente informação do Gabinete de Apoio à Presidência, e cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa e a inerente 
concessão do apoio aos Bombeiros Voluntários de Silves. -----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.23 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO POR PARTE DO CLUBE DE FUTEBOL “OS 
ARMACENENSES”, REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA, ENTRE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016. ------------  
 ----------- Presente informação do Setor de desporto e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira, nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.24 - ASSUNTO – CONSTITUIÇÃO DO DECIF 2016 (DISPOSITIVO ESPECIAL DE 
COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS) – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, A 
CELEBRAR ENTRE AS CÂMARAS MUNICIPAIS, A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
E A FEDERAÇÃO DE BOMBEIROS DO ALGARVE. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve. --------------------------------------  
 ----------- Presente minuta de Protocolo e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita explicou que “na terça-feira chegou um e-mail da AMAL, a informar 
que houve lapso no art.º 4.º, relativo à parte do valor das tranches, sendo que estes valores já tinham 
sido cabimentados. Há agora uma diferença de 50,00 € (cinquenta euros), pelo que sugeria que este 
ponto fosse retirado da Ordem de Trabalhos, feito um novo cabimento e voltasse a reunião de 
Câmara.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu que “isso desde que juridicamente seja possível.” --------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, retirar o presente processo da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.25 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 33-HD-45, 
ENVOLVIDA NUM ACIDENTE DE VIAÇÃO A 6 DE OUTUBRO DE 2015 ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Silves. --------------------  
 ----------- Presente ofício e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira. -------------  
 ----------- 6.26 - ASSUNTO – PROPOSTA DE EDITAL SOBRE A ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA NA FRENTE-MAR DE ARMAÇÃO DE PÊRA, DURANTE O PERÍODO 
ESTIVAL DE 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “este assunto deveria passar para a próxima 
reunião de Câmara.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “nós já temos pedidos para a Frente Mar de Armação de 
Pera e já estão a haver concursos, de acordo com a Polis Apoteose. ---------------------------------------------  
 ----------- Todas as diretrizes constantes da proposta foram elaboradas com a concordância do Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera. Houve uma diferença em relação ao ano 
passado, sendo que este ano houve muitas solicitações para carrosséis e insufláveis. Atribuímos 2 



 
 

 

 

 

carrosséis e 2 insufláveis em locais específicos e com concurso, que é obrigatório por lei. Tudo o que 
está explanado é tudo o que tínhamos previsto relativamente ao ano transato, mas com a inclusão 
destes entendimentos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta e pronúncia da Junta de Freguesia de Armação de Armação de Pera, de 
que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar á próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.27 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 4; ------------------------  
 ----------- 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 ao Orçamento. Os Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.28 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
4. ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.29 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES 
DESPORTIVAS – PAMAD 2016 (PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
DESPORTIVO).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “gostaria de dizer que há um reforço nas 
comparticipações às Coletividades. Nas culturais é na ordem dos 1.100,00 € (mil e cem euros). O 
reforço maior vai para as desportivas, de quase 30.000,00 € (trinta mil euros). Os critérios são os 
mesmos dos programas que tínhamos acordado anteriormente, mas tendo em conta o número de 
atletas e o destaque das equipas a nível distrital e nacional, optámos por que houvesse um reforço. 
Era permitido haver alguns cortes, mas quisemos fazer um reforço nessas rúbricas para sermos um 
alicerce e não um obstáculo, naquilo que são as representações do nosso concelho, a nível distrital, 
nacional e até mesmo internacional. Optámos pelo reforço e não pelo corte, que era permitido.-----------  
 ----------- A mesma situação passa-se nas juvenis, apesar de não com a mesma dimensão, mas houve 
um reforço de 500,00 € (quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Juventude e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, autorizando 
a realização da despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.30 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES 
JUVENIS – PAAJU 2016 (PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIAÇÕES JUVENIS). ----------------------------  
 ----------- O teor das intervenções deste ponto é o mesmo do ponto 6.29 desta Ordem de Trabalhos. ----  
 ----------- Presente informação do Setor da Juventude e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, autorizando 
a realização da despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.31 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES 
CULTURAIS – PAIAC 2016 (PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE ÂMBITO CULTURAL). ----  
 ----------- Presente informação do Setor da Cultura e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, autorizando 
a realização da despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.32 - ASSUNTO – CONTA DE GERÊNCIA DE 2015. -----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “não estou em condições para votar sobre este 
assunto, porque não tive oportunidade para reunir com o meu partido. É um documento que, com as 



 
 

 

 

 

novas regras do Tribunal de Contas, requer uma análise mais detalhada. Queria que viesse refletido 
na conta de Gerência os ganhos dos Srs. Vereadores.” Tendo a Sra. Presidente dito que “já está 
refletido, sendo, aliás, obrigatório por lei.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuou a Sra. Presidente dizendo “as reuniões de Câmara que temos são semanais por 
vossa opção, falo da vereação não permanente. Quanto aos timings para reunir com os partidos, isso 
tem que ser organizado por vós e não por nós. Já propusemos a passagem das reuniões para 
quinzenais, por forma a que os pontos pudessem ser mais profundamente analisados e a votação ser 
tida com confiança. Temos o dia todo para as reuniões de Câmara. Reforço, mais uma vez, que as 
reuniões deveriam ser quinzenais para que tudo funcionasse melhor. ---------------------------------------------  
 ----------- Não há qualquer constrangimento em vir à próxima reunião. Uma coisa que mudou e é 
obrigatório por lei (Resolução do Tribunal de Contas n.º 44/2015 de 25 de novembro), é que haja uma 
declaração de responsabilidade dos intervenientes, ou seja nós todos – esta declaração de 
responsabilidade vem como anexo.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça referindo que “neste caso houve um espaço 
de 15 dias entre as reuniões de Câmara, pelo que podiam ter enviado a Conta de Gerência com maior 
antecedência, tendo em conta que é um documento muito volumoso.” --------------------------------------------  
 ----------- Frisou a Sra. Presidente que “a nossa obrigação é mandar a documentação na sexta-feira 
anterior à reunião de Câmara. Saliento que não houve reunião porque os serviços da Câmara 
estiveram encerrados nos dois dias anteriores à reunião. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Reforço que quanto à periodicidade das reuniões, estamos aqui a falar do erário público – as 
reuniões semanais, normalmente, demoram 30 minutos a 1h00!” ---------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “estas contas não estão certificadas pelo auditor. 
Deveriam vir, senão como podemos aprovar?” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retorquiu que “não está anexa a pronúncia do auditor, mas virá sim 
certificada pelo mesmo. O relatório do auditor não veio anexo, mas já está feito.” -----------------------------  
 ----------- Fez uso da palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “então este ponto ainda não 
devia ter sido agendado para votação, sem essa certificação, pois, face à nova legislação, não está em 
condições para tal.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retorquiu que “tudo o que é obrigatório por lei está a ser cumprido, e a 
documentação está em condições para vir à reunião.” -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, declaração de responsabilidade, legislação 
referida e Relatório de Gestão de 2015, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar á próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.33 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE 2015. -------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, declaração de responsabilidade, legislação 
referida e Relatório de Gestão de 2015, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar á próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 treze 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.  ------------  

 

 


