
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 16  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 4 DE MAIO DE 2016  ------------------------------------  
 ----------- Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, no 
Auditório Municipal 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 4.925.315,86 € (quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinco euros e 
oitenta e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 492.313,21 € (quatrocentos e noventa 
e dois mil, trezentos e treze euros e vinte e um cêntimos). ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas n.º 43 da reunião ordinária pública de Câmara 
realizada a 02 de dezembro de 2015; n.º 44 da reunião ordinária de Câmara realizada a 09 de 
dezembro de 2015; n.º 45 da reunião ordinária de Câmara realizada a 16 de dezembro de 2015; e n.º 1 
da reunião ordinária pública de Câmara realizada a 13 de janeiro de 2016. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária pública de 04 de maio 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. ---------------------------------------------------  
 ----------- Sendo reunião pública esta terá atendimento ao público, sendo que temos duas inscrições.” --  
 ----------- A Sra. Presidente entregou, à Vereação Não Permanente, os esclarecimentos solicitados, 
relativamente a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1) Cedência dos fogos da CHE (Cooperativa de Habitação Económica) União Silvense ao 
Município: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Desde a Assembleia Geral de credores, realizada em 2 de dezembro de 2013, que o assunto 
não registou qualquer evolução. Repetimos o que já foi dito: no decurso do processo de insolvência da 
cooperativa, os fogos pertença da Câmara Municipal de Silves, serão adjudicados ao IHRU - Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana, que posteriormente os doará ao Município. Aguarda-se 
decisão judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) Situação da “Praia Privada” de Armação de Pera: -------------------------------------------------------  
 ----------- Exposição remetida ao Ministério do Ambiente sobre a Praia de Armação de Pera – domínio 
público marítimo do Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pergunta dirigida ao Governo, pelo Sr. Deputado Paulo Sá (PCP) na Assembleia da 
República, quanto à reivindicação, pelo Estado, da titularidade do direito de propriedade sobre um 
terreno situado no areal da Praia de Armação de Pera. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 3) Reuniões da AMAL: Ordens de Trabalho do Conselho Intermunicipal. -----------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 03 de maio de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis é de 3.989.763,67 € (três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos 
e sessenta e três euros e sessenta e sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das intervenções que estão a decorrer nas 
freguesias do concelho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Deu-se início à aplicação de larvicidas no combate aos mosquitos. Há material em stock para 
que possam ser feitas aplicações até fins de setembro. Há também um calendário que abrange 
Armação de Pera até São Marcos da Serra, com maior incidência na Ribeira de Alcantarilha; os 



 
 

 

 

 

pedreiros estão em Silves e Armação de Pera; os pintores também em Silves e Armação de Pera; os 
betuminosos em Silves; e os calceteiros em Silves e Armação de Pera.” -----------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a palavra à Sra. Vereadora Maria Luísa Luís, que informou: ----------  
 ----------- “Durante este mês de maio, decorrem na Fissul – Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves, 
as oficinas de formação Al-teatro; --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Museu Municipal de Arqueologia dispõe de uma atividade de caráter pedagógico e de 
fruição cultural, onde os visitantes poderão ser conduzidos por personagens da nossa História; ----------  
 ----------- Nos Paços do Concelho e durante este mês, está patente uma exposição sobre os 90 anos 
dos Bombeiros Voluntários de Silves, integrada nas exposições regulares do documento do mês; -------  
 ----------- Também as Piscinas Municipais receberão, até 30 de julho, a exposição “Pausas no 
Caminho” de Paulo Simões; ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Entre os dias 2 e 5 de maio o Museu Municipal de Arqueologia tem disponível mais uma 
atividade pedagógica de exploração da exposição temporária “Um caminho de prata e outro”; ------------  
 ----------- Ainda em relação a exposições patentes nos equipamentos do Município, a Casa-Museu 
João de Deus tem patente, de 2 a 23 de maio, a exposição de artesanato contemporâneo 
“Complementaridades”, de Isabel Brinca; ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente, de 6 a 31 de maio, a Biblioteca recebe a exposição “Introspeção na vida”, por 
Nelson Nobre, inserida nos Talentos da Comunidade. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- No passado dia 1, decorreu o Silves Tour. De referir que contou com a presença de cerca de 
700 participantes, revelando-se uma aposta ganha, tendo presente a data em que se realizou. A 
mesma permitiu a entrega de um donativo de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) à Cruz 
Vermelha; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje irá decorrer uma ação de sensibilização intitulada “Sabe como conservar e preparar os 
alimentos?”, no auditório da Junta de Freguesia de Algoz, dinamizada pelo Setor da Ação Social da 
Câmara Municipal de Silves; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O projeto “Leituras viajantes”, irá decorrer nos dias 5, 16 e 27 nos domicílios dos utentes do 
projeto “Assistência 24h Help phone” – este projeto teve início em fevereiro passado e é dinamizado 
pelo Setor da Ação Social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nos dias 6 e 7 de maio, a Biblioteca Municipal recebe cursos de formação sobre a 
“Intervenção Familiar e Promoção de Competências Parentais”; ----------------------------------------------------  
 ----------- Também no dia 6, a Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha recebe a iniciativa Ciclo de 
Memórias “Cartilha maternal, conversas à solta”, dinamizado pela  Casa-Museu João de Deus; ----------  
 ----------- No dia 7 haverá lugar a mais uma sessão de “Leitura com Mimos”, na Biblioteca Municipal; e 
decorrerá também o Sarau Gímnico da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines; --------------------  
 ----------- Informo ainda que estão a decorrer, até 31 de maio, as candidaturas ao Programa de 
Arrendamento por Jovem – Porta 65 Jovem. Estas candidaturas são apoiadas pelo Setor da 
Juventude; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente, informar que as praias do concelho de Silves – Praia Grande (Pera) e a Praia de 
Armação de Pera irão receber mais uma vez o galardão da Bandeira Azul. E que em reunião do Júri 
Nacional do Programa, o mesmo congratulou a Câmara Municipal de Silves pela excelente qualidade 
de informação e estética dos painéis e reconheceu o aumento qualitativo das atividades de educação 
ambiental, propostas pela Câmara Municipal de Silves.”---------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ----------- Munícipe: José António Rocha Silvestre -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Terreno do Campo de Futebol de Armação de Pera. -----------------------------------------  
 ----------- O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo “venho saber como está a situação do terreno 
do campo de futebol de Armação de Pera. Já estive numa reunião pública da Câmara, há cerca de 2 
ou 3 meses, para falar sobre este assunto. Pergunto se puseram uma pedra sobre o assunto?  ----------  
 ----------- Já falei com o Sr. Fernando Santiago e com o Sr. Eng.º José Vieira, que disseram irem tentar 
fazer alguma coisa, mas nada fizeram. Certo é que contínuo a pagar o IMI sobre o terreno!” ---------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “ninguém colocou uma pedra sobre o assunto. Como deve 
calcular, é uma situação que continua por resolver, mas é uma prioridade. Não é uma situação que se 
trate de ânimo leve. Acontece que o executivo anterior fez uma construção sobre algo que não era 
deles. Eu não subscrevo o que fez o anterior executivo, pois deixou por resolver uma situação com um 
terreno que não é da Câmara. Não resolveram a questão da propriedade do terreno.” -----------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Salientou o Sr. José Silvestre que “se o executivo tivesse continuado o mesmo, este assunto 
já estaria resolvido.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “Fizeram uma permuta em 2009, em que o terreno que lhe iriam 
dar não era da Câmara. O Sr. José Silvestre diz que, se estivesse cá o anterior executivo, a situação já 
estava resolvida. Mas, para concluir, o Sr. assinou um protocolo que diz que lhe iria ser dado um 
terreno em troca do terreno do Campo de Futebol. Contudo, nenhum terreno lhe foi dado em troca. 
Mas é opinião sua que há algum propósito da nossa parte em atrasar a resolução deste assunto? Eu 
posso assegurar-lhe que estou grata por terem permitido a construção do campo de futebol, porque o 
Clube de Futebol “Os Armacenenses” necessitava mesmo. Os terrenos que foram dados não eram da 
Câmara. Como se pode dar a alguém, uma propriedade que não é sua e é assinado um Protocolo?” ---  
 ----------- Perguntou o munícipe “então porque é que a Sra. Presidente, quando entrou para o 
executivo, não parou a construção do Campo de Futebol?” ----------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “quando entrei, a obra já estava concluída e a inauguração foi 
feita em 9 de fevereiro de 2014, sendo que esta data não teve a minha concordância. Não pense que 
enalteço qualquer inauguração.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Nem devia ter sido inaugurado!” disse o Sr. José Silvestre. ---------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente retorquiu que “não devia sequer ter sido construído, sem antes ser 
resolvida a questão da propriedade do terreno que foi dado em troca! Agora temos que resolver esta 
situação. O Sr. José Silvestre recebeu uma carta, próximo das últimas eleições, informando que em 
outubro iriam fazer a escritura. Estranho como se podia escrever uma carta destas aos proprietários 
dos terrenos. E diz-me o Sr. que se fosse o anterior executivo que cá estivesse agora, o assunto já 
estaria resolvido!! Eu estou aqui em representação dos munícipes e o que eu quero é resolver os 
assuntos, seja de que cor política for. Não coloquei uma pedra sobre o assunto! Vou chamar a pessoa 
responsável, que está a tratar do assunto, para lhe explicar o que se está a passar. É uma prioridade 
nossa fazer esta regularização. Há só uma parte desses terrenos que não estão regularizados. Eu não 
ando a procura de protagonismo e enquanto aqui estiver, com as funções que são as funções que 
assumi para defesa dos munícipes, trabalharei para isso.” ------------------------------------------------------------  
 ----------- Salientou o Sr. José Silvestre que “já cá estive quatro vezes e só agora fico a saber que os 
terrenos para troca não são propriedade da Câmara!”------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente disse que “está-se a tentar resolver a cedência dos terrenos, que não 
foram escriturados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que estranho é que quem cá estava tenha escrito, em setembro (o ato eleitoral foi 29 de 
setembro de 2013), uma carta aos proprietários a dizer que em outubro iriam ser feitas as escrituras.” -  
 ----------- O Sr. José Silvestre referiu que “conheço bem o Sr. Arqto. João Matias e das vezes que me 
cruzei com ele, sempre me disse que estavam a tratar de resolver este  assunto.” ----------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referindo “quem está em falta é a 
Câmara Municipal de Silves e, para resolver esta situação, solicito à Sra. Presidente que a considere 
como prioridade máxima.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “este executivo não tem que fazer nem mais 
nem menos do que procurar resolver os problemas que recebeu de ““herança”” e não é este o único 
problema que vem detrás. Houve sempre problemas que passaram de uns para os outros, pois nem 
sempre é possível resolvê-los, por falta de tempo. O Sr. José Silvestre tem todo o direito de vir aqui 
sempre que quiser. Se este executivo não conseguir resolver este assunto, passará para outro 
mandato. Custa-me, pois fiz parte do anterior executivo, como Vereador, como Vice-Presidente e 
depois Presidente e com certeza não ia enganar ninguém, seja em Armação de Pera ou seja onde for, 
mas às vezes não se consegue fazer o melhor. Eu não vou apontar o dedo a este executivo por não 
conseguir resolver, mas não posso ouvir sistematicamente que quando algo não está bem é porque 
não foi feito pelo anterior executivo. Se, por vezes, não fizéssemos estas coisas, não tínhamos a Via 
Dorsal em Armação de Pera, a intermunicipal em Armação de Pera, o Jardim de São Bartolomeu de 
Messines e o antigo Largo das Finanças. Sempre fizemos o melhor que pudemos, mas é claro que 
ficam sempre coisas por resolver e outras resolvidas. Sei que este executivo faz e fará o seu melhor, 
até ao final do mandato.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente referindo que “Sr. Vereador, vou agarrar nas suas 
palavras, pois é corresponsável desta situação, e ainda bem que deu estes exemplos: Via Dorsal de 
Armação de Pera, intermunicipal de Armação de Pera, Jardim de São Bartolomeu de Messines e o 
antigo Largo das Finanças, pois são todos exemplos de construções feitas em cima de terrenos que 
não são propriedade da Câmara. São todos casos que estamos a tentar resolver. Friso que eu não 



 
 

 

 

 

ando aqui à procura de protagonismo, só quero é resolver situações que estão por resolver. A da 
Escola do Malhão está resolvida após 20 anos; a do Sr. Borges da Silva, que tem a ver com uma 
cedência de um terreno de Alcantarilha para Armação de Pera, está para breve; quanto à Via Dorsal 
de Armação de Pera, uma parte está resolvida e outra vai ser escriturada em breve; o Jardim de São 
Bartolomeu de Messines - vamos conseguir fazer a escritura de duas frações. Procuramos resoluções! 
Acha bem que a Câmara faça uma permuta com terrenos que não são de sua propriedade? Posso-lhe 
assegurar que este executivo trabalha! Eu tenho uma profissão e não estou agarrada à cadeira da 
Câmara, mas enquanto cá estiver procurarei resolver os problemas e não coloquei nenhuma pedra 
sobre este assunto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou o Sr. Vice-Presidente dizendo que “a Sra. Presidente já referiu casos por resolver, mas 
não são só esses, infelizmente. Aqui em Silves: o Tribunal foi feito num terreno particular e o 
proprietário, curiosamente, ainda está a pagar IMI; na Caixa d’Água mandaram abaixo um armazém 
sem autorização do dono; relativamente ao Campo de Futebol do Sítio do Caniné também fizeram um 
acordo e não cumpriram. Não há só a situação dos Armacenenses.” ----------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias explicou que “quando a Câmara fez o protocolo com os proprietários 
dos terrenos, onde se situa o Campo Desportivo de Armação de Pera, também se fez com a Sra. 
Maria da Conceição Condessa d’Almeida, porque o seu terreno é o limite poente daquela. Ficou 
acordado que a “Hipólitos” cederia a área para ela construir. Em relação ao Protocolo feito com vocês, 
foi desenvolvido um projeto de loteamento municipal, esperando que a Sra. Maria da Conceição 
Almeida tivesse a sua parte de edificabilidade, não neste terreno, mas sim num terreno da Hipólitos, 
em frente ao Pelintra, que tinham negociado com a Família Franco. Esta situação foi-se arrastando e, 
no início deste mandato, a Sra. Presidente disse que isto tinha que ter um fim à vista, pois este 
assunto arrasta-se há anos. Contactámos a Sra. e o executivo, inclusivamente, esteve em casa dela, 
em Armação de Pera e teremos que adquirir o seu terreno, pois a “Hipólitos” abriu falência e a Sra. já 
não tem um espaço onde possa edificar. Informámos a Sra. que temos um terreno para isso. Acontece 
que a Sra. nunca deu uma resposta concreta, dizendo que o assunto é para ser tratado com os filhos. 
Perante este impasse, o que se fez (as plantas que tenho são do terreno da Panasqueira e depósito de 
água) foi alterar o alvará de loteamento municipal. Este processo está concluído e é necessário vir a 
reunião de Câmara para aprovar e corrigir o novo desenho urbano, corrigir os projetos de 
infraestruturas feitos pelos Gabinetes externos, por isso esta delonga toda de 2013 até agora. Teve a 
ver com a espera de uma resposta dela, com a impossibilidade de emitir o alvará de loteamento que 
ficou concluído em 2013.”- ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A capacidade edificativa dos proprietários mantém-se e o assunto está pronto para vir à 
próxima reunião de Câmara.” --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente frisou “acredite numa coisa: as pessoas que estão aqui neste executivo 
querem ver este problema resolvido.” ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “já que está aqui o Sr. Arq.º João 
Matias e não pondo nada em causa, muito menos as pessoas que aqui trabalham, digo que muda o 
executivo, mas os funcionários ficam. E quem está a tratar dos processos dá continuidade aos 
mesmos. Todo este trabalho que o Sr. Arqto. João Matias está a fazer, não o começou quando este 
executivo entrou, mas sim desde a assinatura do Protocolo. Se, por vezes, não se fizessem as coisas 
desta maneira, ou seja sem estarem bem consistentes, Armação de Pera ainda tinha aquela vereda 
que vinha de Alcantarilha e saía em Porches. E quem diz isso, diz a Via Dorsal, a Intermunicipal e 
outras situações. A população residente (ou não) e os turistas que nos visitam, não poderiam usufruir 
destas coisas. As pessoas que iam para a Vila Vita tinham indicação de não passarem por Armação de 
Pera, mas sim pelo lado de Porches, pois tinham vergonha de passar por lá. Cometemos erros - é 
verdade, mas na tentativa de resolver os problemas. Quando eu entrei para Presidente, e sabendo que 
havia este problema grave e prioritário, dei indicações ao Sr. Arqto. João Matias para se trabalhar 
neste processo, no sentido de ser resolvido com urgência. Confirma Sr. Arqto.?” O mesmo confirmou. -  
 ----------- Nós, quando estamos aqui, temos todos os mesmos princípios. Avançámos com certos 
projetos e a população de Armação de Pera está agradecida. Se nunca tivéssemos dado aquelas 
condições ao Clube de Futebol “Os Armacenenses”, o mesmo não tinha subido de divisão. Nunca 
houve da parte dos executivos anteriores qualquer travamento à resolução deste problema.---------------  
 ----------- Quanto ao Sr. Arqto. João Matias, é uma pessoa que conhece o nosso concelho, de respeito, 
zeloso e sempre se rodeou de pessoas competentes que também contribuíram para este trabalho. 
Ainda bem que o processo está quase no fim. Tenho pena de não ter conseguido resolver este e 
outros problemas, mas nós também herdámos problemas de outros executivos. ------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O munícipe disse que “aqui há uns anos, vi um projeto da Marina de Armação de Pera, ainda 
no tempo do Sr. José Viola enquanto Presidente, e nunca a fizeram. Somos o único concelho, com 
mar, que não tem uma Marina e Armação de Pera continua marginalizada. -------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vice-Presidente fazendo uso da palavra disse “eu conheço bem o processo da Marina 
de Armação de Pera. Era uma iniciativa privada e teve o apoio da Câmara Municipal de Silves e do ex-
Presidente Sr. José Viola. Infelizmente o governo do PSD na altura, em Lisboa, chumbou com o 
argumento de já haver uma Marina em Vilamoura. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Contudo, depois disso já foi feita uma em Portimão e outra em Albufeira. Esta é a realidade.” -  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “estamos a ter uma conversa claramente partidária. O que foi 
dito agora pelo Sr. Vice-Presidente, é que houve uma iniciativa privada para fazer uma Marina. Este 
executivo não vai deixar o ónus a ninguém. Este executivo não vai deixar cartas escritas para 
ninguém, a prometer coisas que depois não podemos cumprir. O ato eleitoral foi no dia 29 de 
setembro, as cartas são de setembro e referiam que as escrituras seriam feitas em outubro - isto para 
mim é de má-fé! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acha bem que se façam várias construções públicas e que as pessoas continuem a pagar o 
IMI? As escrituras eram para ter sido feitas em 2002, 2004 e etc.. Estamos em 2016! Nós estamos a 
resolver várias situações. A sua é uma delas.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “lamento que um munícipe venha reclamar o que é 
seu, perante uma entidade que é a Câmara e que se leve a conversa para propósitos diferentes. O Sr. 
José Silvestre tem todo o direito de estar indignado - a Câmara tem de lhe reconhecer esse direito. -----   
 ----------- Gostaria de perguntar ao Sr. Arqto. João Matias, se pode avançar uma data para a realização 
das escrituras? Ou será prematuro fazê-lo?” ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias respondeu que “não podemos avançar com nenhuma data. O que 
se deverá fazer é informar os proprietários do andamento do processo: informar que foi solicitada aos 
gabinetes a alteração dos projetos. Depois os projetos reformulados têm que ser aprovados. Com a 
aprovação das obras é emitido o alvará. Não depende do desempenho da Câmara nem dos 
Gabinetes, mas de duas entidades externas (EDP e telefones).” ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “parece que o Sr. José Silvestre está a ter 
conhecimento de coisas que não sabia. Solicito que essas informações sejam dadas por escrito.” -------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: António Manuel Marques. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Passeio na Rua do Poleirão, São Marcos da Serra. -------------------------------------------   
 ----------- O munícipe informou que “o caso que me traz cá é a situação de um passeio na minha rua, 
sendo já do conhecimento da Sra. Presidente. Em 19 de abril os funcionários da Câmara fizeram uma 
intervenção sobre o passeio. Este tinha 44 cm de base e tendo sido feita uma rampa, encurtaram-no 
ficando com 30 cm. A rua tem uma largura de 3,30m mas há viaturas, inclusivamente ambulâncias, 
que não conseguem lá passar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo que “efetivamente foi feita uma avaliação técnica 
e os trabalhos realizados foram-no por sugestão dos técnicos camarários. Inclusivamente, eu também 
lá estive, com o Sr. Vice-Presidente e os técnicos. O Sr. fez lá um passeio e o que se fez foi 
salvaguardar essa situação. O que foi feito foi a nossa resposta. O Sr. António Marques tem que 
resolver a situação com o seu vizinho António Guerreiro. Não me parece solução, andarem a 
apresentar queixas um do outro. ” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe salientou que “o que lá está é público. Os carros passam a 10cm da minha porta. 
A Sra. Presidente, numa reunião em que cá estive, dia 2 de dezembro de 2015, disse que iria lá a 
GNR e a Proteção Civil, e ninguém apareceu.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “não ponha palavras na minha boca, pois eu não disse isso! O 
que foi dito foi que ia ser feita uma avaliação técnica, para que todos os carros de urgência e apoio 
conseguissem lá passar, pois os veículos de socorro não podem estar condicionados. Os trabalhos 
realizados foram a solução encontrada. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Se o Sr. reposta que os carros ainda não conseguem lá passar, o assunto terá que ser 
novamente reavaliado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse o munícipe que “não se faz um passeio com 44cm, numa rua com 3,30m de largura, de 
parede a parede. Eu também gostaria de ter dado a minha opinião quando a Câmara lá foi 
intervencionar o passeio; e quando a Sra. Presidente lá esteve, não me deixou dizer nada.” ---------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “eu não fui ao local, pois não tive 
conhecimento desta situação. Assim sendo, solicito que este processo seja agendado para uma 



 
 

 

 

 

reunião de Câmara sem necessidade de quórum – penso que o Regimento o permite. Sra. Dra. Isabel 
Cabrita em que termos pode este assunto pode ser agendado a nosso pedido? Tem que ser subscrito 
por quantos Vereadores?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita esclareceu que “exatamente como determina a Lei. Quem 
organiza, orienta e elabora a Ordem de Trabalhos é a Sra. Presidente.” ------------------------------------------  
 ----------- Fez novamente uso da palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitando “caso a Sra. 
Presidente entender que não é de agendar, agradeço que às 9h da próxima quarta-feira, o processo 
me seja facultado para consulta e intervenção na próxima reunião de Câmara.” -------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto frisou que “o que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicita 
é legítimo e até pode estar tudo bem, o que está em causa é uma reclamação do Sr. António Marques 
e o fato de vir aqui é porque se sente mal. Não vamos arranjar um problema ou manter um problema 
se for de uma maneira técnica e construtiva, mas são decisões para o bem-estar das pessoas. Eu 
sempre enalteci este executivo pelo trabalho que faz e é para isso que eles estão cá, mas também sei 
que há situações em que não se consegue agradar a todos e às vezes é preciso haver um 
entendimento de todos os envolvidos. Mas pode contar connosco, os sete, para resolver o problema 
para o bem de todos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Retomou a palavra a Sra. Presidente: “pode não concordar com a avaliação técnica, por 
pessoas experientes que o fazem, não é um trabalho feito por qualquer pessoa. Os nossos técnicos 
deslocaram-se ao local várias vezes, nas datas que o Sr. citou, para arranjar a melhor solução. Mas 
esta pode não agradar a todos, efetivamente. Pelo que o Sr. António Marques disse o passeio já está 
ao nível da estrada. No entanto isto não invalida que seja agendado para a próxima reunião, com o 
processo completo, incluindo as fotos. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. António Marques disse que a Sra. Presidente disse que os carros do Lar continuam a 
não passar lá. O meu vizinho, Sr. António Guerreiro, fez um lancil sem autorização. Em 77 anos não 
houve infiltrações na casa e depois de ter sido aplicado o alcatrão é que há. Foi lá um carro da Câmara 
por causa dos contadores e ficou lá preso. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “segundo o Sr. António Marques o assunto não está resolvido, 
pelo que terá que ser reavaliado.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe terminou a sua intervenção dizendo “agradeço o que foi feito e eu não moro lá, 
mas ninguém sabe o dia de amanhã. Se um idoso como eu, quiser sair de casa não consegue.” ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Rogério Pinto tomou a palavra, lendo um voto de congratulação que fica anexo a 
esta ata e se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “”Voto de Congratulação ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Apesar dos Campeonatos Distritais de Futebol da 1.a e 2.a Divisão de Seniores da presente 
época desportiva 2015/2016, ainda não estarem concluídos, os Clubes que venceram as respetivas 
provas foram o Clube de Futebol "Os Armacenenses" e a União Desportiva Messinense. Igualmente 
digno de registo, foram os títulos distritais conquistados pelo Silves Futebol Clube através das suas 
equipas Femininas de Futsal, de Juniores e Seniores, assim como do Campeonato Distrital da 1.a 
Divisão de Iniciados. A conquista destes títulos por três Clubes do nosso Concelho é, 
inequivocamente, muito prestigiante para os Clubes em questão, o próprio Concelho de Silves, assim 
como para as freguesias de Armação de Pera, São Bartolomeu de Messines e Silves, respetivamente.  
 ----------- De sobremaneira, a conquista destes títulos resulta de um trabalho de mérito e de excelência 
desenvolvido pelas estruturas destes Clubes e traduzem apostas claras das respetivas direções que 
veem assim premiado o esforço e o trabalho desenvolvido ao longo da presente época desportiva na 
prossecução destes objetivos agora alcançados. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Embora estejamos a enaltecer estes títulos recentemente conquistados por Clubes do 
Concelho nas modalidades de Futebol e Futsal, não podemos deixar de referenciar o extraordinário 
trabalho que os vários Clubes do nosso Concelho têm desenvolvido nos quadros competitivos das 
modalidades desportivas em que participam, entre as quais destacamos, a Ginástica, o BTT, a 
Natação e o Atletismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Face ao exposto, e por entendermos que a disputa das provas, em que os Clubes do nosso 
Concelho estarão inseridos na próxima época desportiva, particularmente, aqueles que estarão 
envolvidos em competições de âmbito nacional, irão acarretar maiores exigências, esperamos que o 
Município de Silves continue a estar ao lado das suas coletividades, reforçando e criando melhores 
condições para que estes possam continuar a ter prestações que dignifiquem o nosso Concelho, 



 
 

 

 

 

correspondendo aos anseios e às legítimas expectativas dos órgãos sociais, técnicos, atletas, 
funcionários, associados, adeptos, pais e demais simpatizantes destes Clubes. -------------------------------  
 ----------- Expressamos o voto de parabéns e congratulação por todos os resultados obtidos, desejando 
a todos a continuação de uma grande atividade desportiva com Clubes bastante ecléticos, os quais 
prestigiam todo o Concelho de Silves. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 4 de maio de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereação Social Democrata, Maria da Graça Neto e Rogério Pinto.”” ------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “também gostaria de dizer algo inédito: temos o Francisco 
Labisa, da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, que irá fazer parte da seleção a nível 
nacional e é um dos campeões nacionais de trampolim. É de louvar que os nossos atletas estejam a 
enaltecer e levar o Município de Silves a grande escala e nível.” ----------------------------------------------------  
 ----------- Disse o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que “nós subscrevemos o que a Sra. Presidente 
acabou de dizer, mas penso que deveria haver um voto de louvor por escrito, pelo que penso trazer na 
próxima semana um Voto de Louvor a esse e outros atletas de natação, marcha e ginástica 
desportiva.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente referiu que “a 3 de setembro de todos os anos, temos feito uma cerimónia 
solene, no Salão Nobre, em que destacamos todos os atletas de todas as modalidades, a nível local, 
nacional e internacional. Estas homenagens de mérito são compensadas em valores através dos 
contratos programas que temos, com os valores e alíneas para esses mesmos fins. Desde que cá 
estamos, temos feito disto uma prática relativamente a todos os atletas e modalidades. Acontece o 
mesmo a nível da cultura.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “tenho aqui algumas recomendações, sobre 
algumas coisas que não estão bem. É normal haver situações por solucionar, mas sei também que há 
vontade de as resolver.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Em relação à EN 125, no que diz respeito ao nosso concelho as coisas estão-se a complicar 
e não se sabe quando vão acabar. Já há filas intermináveis e ainda estamos só em maio. Gostaria de 
saber se estão a ser tomadas algumas medidas para o período de verão, nomeadamente para as 
zonas de Pera e Armação de Pera.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à EN 124, que atravessa o nosso concelho, do Porto de Lagos a Silves, 
gostaria de saber se há alguma evolução? --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Saliento também que em algumas estradas municipais os raides foram destruídos, ou estão 
degradados e outros estão por repor. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sei que as equipas estão a trabalhar nisto, mas refiro a sinalética caída que terá que ser 
resposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente às passadeiras, sei que lá estão trabalhar mas há algumas muito urgentes; ----  
 ----------- Há ervas daninhas em várias zonas e sei que a máquina tem andado a trabalhar. Aqui em 
Silves há algumas estradas que estão a precisar muito de intervenção e há zonas em que os arbustos 
e árvores saem para a estrada e quem passa nelas é obrigado a sair da sua faixa, o que é muito 
perigoso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Saiu na comunicação social que os herbicidas utilizados por algumas Câmaras  têm 
componentes prejudiciais para a saúde pública, nomeadamente cancerígenos. Gostaria de saber se o 
nosso herbicida contém algum desses componentes? -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Fez uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente informou que “quanto à sinalética, continuamos a 
trabalhar intensamente. Atualmente em Armação de Pera e não é por acaso, pois terá que estar tudo 
pronto até final do mês de maio. Também as passadeiras estão a ser intervencionadas em São 
Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra e Armação de Pera. ----------------------------------------------  
 ----------- Quanto às ervas junto às estradas iremos continuar a sua limpeza. Inclusivamente, eu e o Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto estivemos com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia São Marcos na 
última sessão da Assembleia e perguntei-lhe quando é que tinha o trator disponível para ir para outras 
freguesias. O concelho é muito grande, mas dentro das nossas limitações iremos continuar na limpeza 
das ervas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ontem estive com os três Engenheiros da Câmara, responsáveis por esta área, e não há 
nada que impeça a aplicação do nosso herbicida. Contudo, pensamos que sairá uma comunicação a 
impedir a aplicação dos herbicidas, pelo que já estamos a estudar alternativas, para quando vier essa 
norma. Quem mais faz essa aplicação são as Juntas de Freguesia e os jardins. Quer os aplicadores da 
Câmara, quer os das Juntas de Freguesia, têm tido formação com o Sr. Eng.º João Garcia.” --------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente informou que “temos uma reunião prevista, com a Infraestruturas de 
Portugal, sobre a EN 124 e a EN 125, mas posso adiantar que irá haver uma paragem das obras, 
durante os meses de julho e agosto. Não sabemos muito bem quais as contrapartidas dessa paragem. 
Depois da reunião farei chegar até Vós um memorando sobre a mesma.” ---------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto perguntou: “na reunião de Câmara de 20 de abril, 
a Sra. Presidente referiu que, relativamente ao espólio do Museu da Cortiça, a Câmara ia entrar com 
uma ação preferência. Gostaria de saber se já o fez?” -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente que “sobre esta ação de preferência, não sei se já entrámos 
efetivamente, porque ia haver uma tentativa de diálogo.” --------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “solicito o adiamento do ponto 6.8 da Ordem de 
Trabalhos, relativo ao Plano de Pormenor de Armação de Pera, porque o meu partido está a estudar o 
assunto. Recebemos os documentos na sexta-feira e só nos encontraremos em condições de nos 
pronunciarmos para a próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito por escrito, uma relação das obras adjudicadas por ajuste direto, com a identificação 
da obra, do empreiteiro, valor da empreitada, dos convites que foram feitos a outras entidades e em 
que termos foram respondidos – considerando o período desde o início do ano até dia 30 de abril. ------  
 ----------- Moro na zona a nascente de São Bartolomeu de Messines, passo todos os dias por uma 
estrada de acesso a Messines de Cima e vejo a obra dessa estrada parada já há muito tempo. 
Gostaria que os Serviços me esclarecessem, através da Sra. Presidente, da razão para esta situação. 
Eu fui a base.gov.pt para saber do estado da adjudicação da obra, e verifiquei que foi por concurso 
público de 21 de outubro de 2015, pelo valor de                  € 89.473,95 (oitenta e nove mil, 
quatrocentos e setenta e três euros e noventa e cinco cêntimos) e depois, a mesma obra, foi 
adjudicada por ajuste direto pelo valor de                       € 83.028,33 (oitenta e três mil, vinte e oito 
euros e trinta e três cêntimos) noutras datas. Gostaria que esta situação me fosse esclarecida, por 
escrito. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na Assembleia Municipal, a Sra. Presidente da Câmara foi interpelada por causa da faturação 
da água, passar a ser detalhada, segundo as novas exigências legais. Para quando estas alterações?  
 ----------- Gostaria de solicitar à Sra. Vereadora da Cultura, Luísa Luís, toda a documentação do 
processo, iniciado pela Sra. Dra. Isabel Soares num dos seus mandatos, referente à marca da Laranja. 
Gostava de saber quando foi desencadeado. Consultei o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 
verifiquei que o pedido de registo deu entrada a 21 de março de 2016. No caso de ter havido 
reclamação ou oposição, quem o fez e em que termos. Solicito um relatório de cópias da 
documentação deste processo da marca Laranja. Se possível, na próxima reunião ou seguinte.  ---------  
 ----------- Pediram-me para questionar se a Sra. Presidente e a Sra. Vereadora consideram a 
possibilidade de colocar uma ou mais psicólogas da DEDJAS (Divisão de Educação, Desporto, 
Juventude e Ação Social), ao serviço das vítimas de violência doméstica, acompanhadas pela APAV 
(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima)?  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também gostava que me esclarecesse, porque estão os funcionários impedidos de entrarem 
pela porta principal. Qual o objetivo desta medida? Se houve algumas orientações por escrito neste 
sentido, solicito uma cópia.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente entregou os esclarecimentos solicitados pela vereação não permanente e 
verifico que as minhas questões não foram respondidas na sua totalidade. Ao abrigo da Lei das 
Autarquias, solicito que as minhas questões sejam esclarecidas no prazo estipulado pela legislação.” --  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente, dizendo que “se alguma das suas questões não foi respondida, 
foi porque os serviços não nos facultaram os elementos, mas asseguro-lhe que dentro das nossas 
limitações, tentamos dar resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à obra de Messines de cima, ser-lhe-á dado um esclarecimento por escrito, 
mas adianto-lhe que se trata de obras diferentes (uma da primeira fase e outra da segunda). -------------   
 ----------- As faturas detalhadas, conforme as novas normas legais, vão ser implementadas durante o 
mês de maio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à “Capital da Laranja Silves” a sua memória realmente atraiçoa-o, pois não havia 
nenhuma iniciativa por parte do anterior executivo. Nem sequer o registo da marca “Vinhos de Silves” 
estava feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à porta lateral da Câmara, para uso dos funcionários, tem a ver com a funcionalidade 
dos serviços. Vai haver uma centralização dos Serviços no rés-do-chão. Por otimização dos mesmos 
considerou-se o acesso pela porta lateral. Também foi criado um espaço de 4 lugares de 



 
 

 

 

 

estacionamento, para períodos de 30 minutos, por forma a que os munícipes possam ter acesso de 
uma maneira mais facilitada e otimizada.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereadora Maria Luísa Luís disse que “desconheço que tenha havido reclamação sobre a 
marca “Capital da Laranja Silves”. Efetivamente esta questão foi colocada na Assembleia Municipal, 
por Rui Paulino do PSD. A única marca que estava registada pelo Município é a “Quinta Pedagógica”. 
Nem a dos “Vinhos de Silves” estava. A mim não me chegou informação nenhuma de qualquer 
reclamação. Estanho tanto reboliço com a marca “Capital da Laranja Silves”, uma vez que esta veio 
enaltecer o nosso Concelho, terrenos e produtos. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às psicólogas da DEDJAS (Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social) 
para apoio à APAV - esta questão também foi colocada pelo PS, na Assembleia Municipal. Respondi 
prontamente que se a APAV nos pedir colaboração, as nossas psicólogas estão disponíveis, apesar de 
atualmente só termos duas psicólogas, que fazem o apoio aos casos da prisão e ainda todo o 
atendimento nas Juntas de Freguesia, assim como à linha de apoio que foi criada em 2015, para apoio 
a todos os munícipes do concelho. Mas se a APAV solicitar colaboração, será concedida, dentro das 
nossas possibilidades.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “não se trata de um reboliço. Este assunto da 
marca “Capital da Laranja Silves” é muito sério e é pela importância do registo é que coloco estas 
perguntas. Assiste-me o direito de conhecer o processo. Como advogado, já procedi a vários registos 
e sei como o processo funciona. No documento que consultei (de 10 páginas) não consta nenhuma 
oposição. Tenho o direito de perguntar, construtivamente, se existe alguma reclamação. Se 
porventura, no histórico, houver alguma entidade que já fez o registo da laranja, e como há regras 
específicas, é complicado. Podemos estar a criar expetativas que depois não correspondem à 
realidade, pois pode até ser impugnado. A minha intervenção é num sentido construtivo.” ------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís explicou que ”referi reboliço porque estranho que, no 
espaço de uma semana, foi-me feita a mesma pergunta duas vezes. ---------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao registo, acompanhei o processo e quando damos um nome é dada a 
informação de que já existe ou não. Caso haja, não deixam fazer a inscrição. O registo foi feito em 
março de 2016 e não houve qualquer reclamação.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- A marca “”Vinhos de Silves”” estava a ser utilizada sem sequer estar registada e nunca 
ninguém levantou alguma questão por isso. Nós é que a registámos, assim como a marca “”Capital da 
Laranja Silves”.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu que “na última reunião de Câmara e relativamente aos 
transportes escolares, foi dito pelo Sr. Dr. Ricardo Gregório, Chefe da Divisão Financeira, que foi 
pedido um parecer à CCDR Algarve sobre os transportes escolares e alimentação. Gostaria de ter 
acesso a esse parecer, caso já tenha sido prestado.  -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda relativamente a este assunto, gostaria que me fosse facultada informação sobre o valor 
dos circuitos de transportes escolares no ano letivo 2015/2016, ou seja, quanto custou cada circuito, 
tendo em conta o valor adjudicado e possível acréscimo. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito informação sobre o tipo de fornecimento das refeições escolares – se são por uma 
entidade externa ou a própria Escola e em que Escolas. Qual o número de refeições servidas de 
janeiro a dezembro 2015 e no primeiro trimestre de 2016, quantas foram pelas escolas e quantas por 
entidades externas de catering. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Trago aqui a reflexão de um assunto que foi levantado na sessão da Assembleia Municipal, 
de 2 de maio, e fazer comparação com um outro assunto que veio à reunião pública de Câmara do 
mês passado: na Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da União de Freguesias de Alcantarilha e 
Pera levantou a questão das obras da NOS em Pera, por estarem a causar transtornos, nas travessias 
das ruas e nos passeios, nomeadamente junto à Farmácia. No mesmo dia e na parte da tarde, em 
conversa com um munícipe que reside na zona da Alicoop, tive conhecimento de que a EDP efetuou 
uma travessia, numa estrada que vai da Alicoop até ao concelho de Lagoa, em novembro/dezembro 
de 2015 – já lá se deram alguns acidentes, por causa do que parece ser uma vala e que provocou 
furos nos pneus dos automóveis. Um sinistrado chamou a GNR e deu conta da ocorrência. Não sei se 
a Câmara ou a EDP tiveram conhecimento. A questão que coloco é: como são dadas estas 
autorizações? Trago aqui a reflexão este assunto, um pouco comparando com uma assunto que 
discutimos a semana passada na reunião pública de Câmara do mês passado, relativamente à 
travessia da EN 124 pretendida pela Câmara, e que tinha a ver com a passagem dos esgotos. A 
situação arrastou-se durante um ano, pois esbarrou com um pedido de caução de 5.000,00 € (cinco mil 
euros) por parte das Infraestruturas de Portugal, para que a autorização fosse concedida. A Câmara, 



 
 

 

 

 

nesta situação, teve que responder a esta exigência, para que a obra fosse efetivada. Este pedido de 
caução tem por finalidade salvaguardar eventuais estragos durante a realização da obra. Não sei se a 
Câmara também faz este pedido de caução, nomeadamente no caso de Pera e perto da Alicoop. A 
questão da EM, que passa junto à Alicoop, arrasta-se há alguns meses e as situações não têm sido 
resolvidas. Penso que deveríamos passar a adotar a postura da Infraestruturas de Portugal. --------------  
 ----------- Também gostaria de perguntar à Sra. Presidente se já foi enviado o pedido de parecer à 
CCDR Algarve, sobre os saldos orçamentais. Em função desta resposta eu gostaria de intervir.” ---------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita clarificou que “não foi o Município de Silves que pediu parecer 
relativamente aos transportes e refeições escolares. Acontece que, face à entrada em vigor do 
Orçamento Geral do Estado, colocaram-se as questões que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse, 
bem como aquelas que são públicas, relativamente à dificuldade de interpretação do artigo. Reuniram-
se, na AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, vários técnicos do algarve, no sentido de 
elaborar um pedido de parecer a ser emitida pela DGAL (Direção-Geral das Autarquias Locais). Quem 
vai solicitar o parecer é a AMAL, não sabendo, neste momento, se a AMAL já o fez. -------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís disse que “não tenho aqui presentes os valores relativos aos 
transportes escolares. Em relação às refeições escolares, o Município só tem competência para o 1.º 
ciclo e Jardins de Infância. As EB 2, 3 não são da competência do Município. O catering é fornecido 
pela Câmara às Escolas do Agrupamento de Silves, ou seja, EB1 da Portela, EB 1 de São Bartolomeu 
de Messines, Jardim de Infância de São Bartolomeu de Messines, da EB 1 de Amorosa, Jardim de 
Infância n.º 1 do Enxerim e EB 1 do Enxerim. Quanto ao número de refeições também não tenho 
esses dados aqui. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “qualquer intervenção nas estradas municipais, tem que ser 
precedida de um pedido de autorização à Câmara. O que se tem feito é solicitar que seja reposto até 
ao eixo da via. Efetivamente, não existem pedidos de caução. Tivemos uma reunião com a EDP e eles 
dizem que, todos os custos que lhes sejam imputados, vão ser depois imputados aos munícipes, 
mesmo sendo cauções. A EDP já não é um serviço público, assim sendo gerem-se apenas por 
dinheiros. Os gastos serão refletidos nas faturas, pois não pode haver um saldo negativo. -----------------  
 ----------- Quanto ao parecer da CCDR, ainda não tenho uma resposta concreta, pelo que lhe 
responderei na próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “quanto a este assunto do parecer, que 
consideramos urgente, já falei sobre o mesmo nas últimas três reuniões de Câmara, sem no entanto 
ter uma resposta e já estamos em maio! Entrego agora uma proposta sobre este assunto. -----------------  
 ----------- A Sra. Presidente fez a sua leitura: ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na reunião de Câmara de 13/4/2016 os vereadores do Partido Socialista, solicitaram à Sra. 
Presidente, que junto da CCDR Algarve fosse pedido parecer jurídico sobre a utilização do Saldo de 
Gerência em sede de Revisão Orçamental, antes da aprovação da Conta de Gerência. ---------------------  
 ----------- Apesar da urgência do assunto, verificamos que o mesmo ainda não foi solicitado junto da 
referida entidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste sentido, veem os vereadores do Partido Socialista propor que seja com carácter de 
urgência enviado para a CCDR Algarve, um pedido de parecer jurídico em relação à seguinte questão:  
 ----------- "”O saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior, pode ser incorporado e 
utilizado, no Orçamento seguinte, antes da aprovação da Conta de Gerência?”" -------------------------------  
 ----------- Silves, 4 de maio de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores do Partido Socialista.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fernando Serpa e Paulo Pina.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, FRAÇÃO B, SITO NA RUA 
DO CANDEIO, ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ana Platon. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumprida a condição estabelecida na 
alínea a) do ponto 4 da informação técnica, prestada em 8 de abril de 2016, e sobre a qual recaiu a 
deliberação de 13/4/2016, bem como aceitar a dispensa de apresentação dos projetos das 
especialidades e emitir o correspondente título. --------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA EM CUMEADA DE 
BAIXO, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Brian Andrew Robison. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NO 
QUINTÃO, ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Armação de Pêra. ----------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, informação da Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Algarve, ofício da Autoridade Nacional de Proteção Civil, parecer e informação da Segurança 
Social, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO HOTELEIRO ISOLADO, NA TORRE E 
QUINTÃO, ARMAÇÃO DE PERA. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João Manuel Cabrita Vieira. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO APOIO DE PRAIA COMPLETO COM 
EQUIPAMENTO ASSOCIADO, SITO NA PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, ARMAÇÃO DE PÊRA. -----  
 ----------- REQUERENTE: Praia da Cova - Realizações Turísticas S.A. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Agência 
Portuguesa do Ambiente, 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, aceitar os projetos das especialidades e emitir o respetivo título. ----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – DEFINIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE 
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E REQUERIMENTOS CONEXOS, EM FORMATO DIGITAL. -------------  
 ----------- Presentes normas da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar as normas técnicas para apresentação de 
operações urbanísticas e requerimentos conexos em formato digital, nos termos da informação. 
Promover a sua publicitação e a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para produção de efeitos. ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE VALORES PARA AS COMPARTICIPAÇÕES 
FAMILIARES - ANO LETIVO 2016/2017 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA. ---------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos da informação. -----  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - ANO LETIVO 
2016/2017 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos da informação. -----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE VENDA DE LIVROS A CUSTO REDUZIDO, PARA A 
ATIVIDADE DE PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DO LIVRO E DA LEITURA, INSERIDO NAS 
COMEMORAÇÕES DO DIA 8.º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. --------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Biblioteca Municipal, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos da informação. -----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA DO LIVRO "CÍRCULO 
DE FOGO", DE MANUEL NETO DOS SANTOS. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Biblioteca Municipal, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço de venda do livro identificado em 
epígrafe em 15,00 (quinze) euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "SMACK16 - SILVES MAIS ARTE E CULTURA", NOS DIAS 7 E 11 DE 
ABRIL DE 2016, NO INTERIOR DA FORTALEZA DE ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCEPCIONAL DO ALGARVE 
(APEXA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Pêra e requerimento, 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 do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento de Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "SMACK16 - SILVES MAIS ARTE E CULTURA", NOS DIAS 7 E 11 DE ABRIL DE 2016, 
COM INÍCIO ÀS 17H30 E TÉRMINO À 01H00, EM CADA DIA, NA FORTALEZA DE ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  
 ----------- REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCEPCIONAL DO ALGARVE 
(APEXA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Pêra e requerimento, 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 do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento de Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE PLANEAMENTO, PARA 
ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE ARMAÇÃO DE PÊRA (PPAP).---------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do Ordenamento Territorial (DOGU), Termos de Referência, Contrato de 
Planeamento (minuta) do PPAP (alteração), Aviso, Qualificação da alteração do PPAP para efeitos de 
sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica e ortofotomapa, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fez uso da palavra a Sra. Presidente dizendo que “na sequência da intervenção do Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa, não me importo de passar este assunto para a próxima reunião. Como 
sabem os pontos são agendados à sexta-feira. A organização partidária é vossa. Há pontos que têm 
caráter de urgência para nós, como este. Por exemplo: a alteração da sede da Junta de Freguesia de 
Armação de Pera, que está prevista nesta alteração do PPAP. Não sei como, mas vocês têm que 
arranjar uma estratégia para se organizarem relativamente a estes pontos. As reuniões de Câmara são 
semanais, por vontade vossa. Temos menos recursos humanos  na parte administrativa, e este 
trabalho do agendamento todas as sextas-feiras, tem um grau de exigência muito grande. Há também 
um esforço para que as atas das reuniões sejam feitas com brevidade. As reuniões nada perdiam se 
fossem de 15 em 15 dias. Em nada deixariam de salvaguardar os interesses da população. Não há 
fundamentação vossa que sustente a periodicidade semanal. Assim sendo, não vejo impedimento na 
passagem deste ponto para ser analisado na próxima reunião e deliberado na mesma.”  -------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa que salientou “há processos que 
requerem uma maior análise. A Ordem de Trabalhos é entregue na sexta-feira ao final do dia e 
reconheço o trabalho que certamente requer, mas o facto é que o tempo é curto para decidir sobre 
certos pontos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Frisou a Sra. Presidente que “chamo a vossa atenção para o facto de ser um particular que 
vem sugerir alterações no PPAP. A sua argumentação, Sr. Vereador, vem subscrever a alteração 
periodicidade das reuniões para quinzenal, para uma melhor gestão da funcionalidade dos partidos. 
Agradeço as suas palavras.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente disse que “Sra. Presidente, parece-me que não vale a pena continuar a 
insistir na periodicidade das reuniões de Câmara. O grupo Socialista sabe que tem os documentos na 
sexta-feira à tarde. Será que desde essa altura até terça-feira, ou seja durante 4 dias não arranjam 3 
ou 4 horas para debaterem no coletivo?! Eu sei muito bem como estas coisas funcionam. Nada 
justifica a sua argumentação, de haver pouco tempo para analisar a Ordem de Trabalhos.” ----------------  
 ----------- Fez uso da palavra a Sra. Vereadora Maria Luísa Luís referindo “o fato das reuniões serem 
de 8 em 8 dias, cria um constrangimento para quem faz as atas, que como sabem estão atrasadas por 
falta de recursos humanos, mas temos também a questão dos pedidos de esclarecimento, pois por 
vezes não é possível dar-lhes resposta no período de uma semana, ou porque não recebemos a parte 
da minuta da ata onde constam esses pedidos, ou porque necessitamos da intervenção de outros 
serviços e quando isso acontece, por vezes, não é possível dar as respostas na quarta-feira seguinte. 
Não podemos dar respostas tendo unicamente como base tópicos que aqui anotamos durante a 
reunião.“  
 ----------- Salientou a Sra. Presidente que “a gestão do concelho não passa só pelas reuniões de 
Câmara.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “as questões que a Sra. Vereadora Maria Luísa 
Luís se refere, foram pedidas há mais de um mês. Em relação aos meus  pedidos de esclarecimento, é 
mesmo muito raro que os mesmos proponham o adiamento da discussão e da deliberação, mas se 
isso acontece é porque merecem uma maior reflexão, da qual eu não abdico. ----------------------------------  
 ----------- Mas se querem colaborar com os Vereadores não permanentes, quanto aos pontos que 
merecem maior reflexão que nos seja entregue a documentação, não à sexta-feira, mas antes disso.” -  
 ----------- A Sra. Presidente disse “o que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse em nada vem 
fundamentar as reuniões serem semanais. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, iniciar a elaboração da alteração do PPAP, 
aprovar os termos de referência, promover a sua publicitação, através de consulta pública com a 
duração de 15 (quinze) dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informação. ---  
 ----------- Mais se delibera contratualizar a alteração do PPAP, aprovando a minuta de contrato para 
planeamento, mandatando a Exma. Sra. Presidente, para a sua outorga, sujeitando o mesmo a um 
período de consulta pública de 15 (dias). -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aprovar a minuta de aviso a publicitar a deliberação de alteração do plano, bem como aprovar 
a qualificação da alteração do Plano com isento de Avaliação Ambiental Estratégica, dando 
conhecimento à CCDR da presente e da documentação que acompanhe, nos termos e condições da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE 
IMÓVEL – GADAG (GRUPO AVENTURA E DESPORTO DE ALCANTARILHA GARE). ---------------------  
 ----------- Presente proposta e protocolo de cedência, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou a Sra. Presidente dizendo que “este assunto tem a ver com a Escola do Malhão e a 
sede do GADAG. Temos aqui uma proposta de protocolo a celebrar com o GADAG, que há muito 
ambicionava um sítio para eles, uma vez que terão que abandonar o espaço onde estão. Através do 
protocolo é permitido que se possam deslocar para a Escola do Malhão. Este processo da Escola 
arrastou-se vários anos com quem cá esteve e a proprietária, não tendo havido acordo entre as partes. 
Desde que chegámos, e levou este tempo todo, felizmente conseguimos resolver em nome do 
Município de Silves, inclusivamente já fizemos a escritura da Escola do Malhão em nome do Município 
de Silves, bem como o Protocolo de Cedência de Uso da Escola do Malhão ao GADAG, que ora se 
propõe.”   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta mandatando a Exma. Sra. 
Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO - PROCESSO JUDICIAL N.º 784/12.3 BELLE - 
VIBEIRAS, S.A./MOTA ENGIL, S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, cabimentos, e-mail e sentença processo 
n.º784/12.3 BELLE de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “como sabem, ainda eu e o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
eramos Vereadores não permanentes, em relação à Vibeiras, houve trabalhos a mais no valor de 
236.000,00 € (duzentos e trinta e seis mil euros). Os nossos técnicos consideraram trabalhos a mais, 
mas o Tribunal de Contas não veio a qualificar como tal, dizendo que os mesmos deveriam ter tido um 
procedimento à parte. Este executivo, quando tomou posse, teve uma reunião com a Vibeiras por 
forma a solucionarmos este problema. O que se está a propor e o que foi negociado, exaustivamente 
negociado, foi a liquidação de um problema da Frente-Mar de Armação de Pera, que nós também 
herdámos e estamos a resolver com esta deliberação. Penso que esta deliberação seja por 
unanimidade.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, referindo que “fico descansado como deve 
ter encetado as negociações, mas da informação percebi que foi negociado um pouco de “ânimo leve”. 
Percebi que, numa primeira fase de negociação a Câmara pretendia só pagar a dívida e a Vibeiras não 
aceitou, exigindo também o pagamento de juros e assim aconteceu. A pessoa mandatada para 
negociar a divida com a empresa, numa proposta que fez, por um lado pede para perdoarem-nos os 
juros e na mesma proposta depois aceita pagar os juros. Se a Sra. Presidente diz que foi a melhor 
solução, acredito que sim. O que eu estranho é que a carta da mandatária, ao advogado da empresa, 
faça estas duas opções.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “foram diversas as diligências tomadas e o melhor acordo é o 
que consta na proposta, zelando sempre pelo respeito e salvaguarda do erário público.” --------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de acordo, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 trinta 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.  ------------  
 
 


