
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 43  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2016. --------------------------  
 ----------- Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Auditório Municipal, reuniu pelas dez horas e dez 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. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Eng.º Domingos João Calado Matias. --------------------------------------  
  ---------- Faltas justificadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando José 
Serpa Cabrita, substituído pelo Sr. Vereador Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. 
Vereadora Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que lhe seguia sucessivamente na lista, 
também não pôde estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira Assistente Técnica da 
Câmara Municipal de Silves.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas n.º 33 e n.º 34 das reuniões ordinárias de 
Câmara realizadas a 21 de setembro e 28 de setembro de 2016, respetivamente.  ---------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 7.212.463,09 € (sete milhões duzentos e doze mil quatrocentos e sessenta e três euros 
e nove cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 508.534,92 € (quinhentos e oito mil, 
quinhentos e trinta e quatro euros e noventa e dois cêntimos). ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de Câmara 
Ordinária Pública, de 07 de dezembro de 2016 que, como habitualmente, será gravada com o 
propósito de auxiliar quem está a transcrever a ata e de possibilitar o esclarecimento de qualquer 
dúvida que surja acerca do que aqui é dito. A gravação será eliminada após a aprovação da 
correspondente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu dizendo: ----------------------------------------------------------------  
 ----------- “Já se encontra disponível o Relatório da Feira Medieval de 2016. -------------------------------------  
 ----------- Quanto às solicitações feitas pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, relativamente aos 
Orçamentos e correspondentes taxas de execução, tenho a dizer o seguinte:  ---------------------------------  
 ----------- O Orçamento em 2009 foi de 64.712.793,00 € (sessenta e quatro milhões, setecentos e doze 
mil setecentos e noventa e três euros), a Taxa de Execução da Receita foi na ordem dos 77% e a Taxa 
de Investimento do Plano Plurianual foi de 48 %; ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Orçamento de 2010 foi no valor de 55.669.773,00 € (cinquenta e cinco milhões, seiscentos 
e sessenta e nove mil setecentos e setenta e três euros), a Taxa de Execução da Receita foi de 56% e 
a Taxa de Investimento do Plano Plurianual foi de 45%; ---------------------------------------------------------------  
 ----------- O Orçamento de 2011 foi no montante de 48.480.000,00 € (quarenta e oito milhões, 
quatrocentos e oitenta mil euros), a Taxa de Execução da Receita foi de 64% e a Taxa de Investimento 
do Plano Plurianual foi de 63 %; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Orçamento de 2012 foi no valor de 47.402.792,00 € (quarenta e sete milhões, quatrocentos 
e dois mil setecentos e noventa e dois euros), a Taxa de Execução da Receita foi de 61% e a Taxa de 
Investimento do Plano Plurianual foi de 63%; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Orçamento de 2013 foi no valor de 38.850.734,00 € (trinta e oito milhões, oitocentos e 
cinquenta mil, setecentos e trinta e quatro euros), a Taxa de Execução da Receita foi no valor de 79% 
e a Taxa de Investimento do Plano Plurianual foi de 75%. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente às intervenções no edifício, a informação de que disponho refere o seguinte: 
As intervenções em 2011 foram a reposição de dois azulejos que caíram e foram colocados, e foi 
pintada a escadaria do sótão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Em 2012 foi feita a manutenção da iluminação das instalações sanitárias, foram mais uma 
vez ao telhado, verificar as telhas partidas e proceder à sua substituição, e verificação da iluminação 
do edifício. Em 2013 foi reparada a parede junto à Divisão de Recursos Humanos. ---------------------------  
 ----------- Para além disso, informo que esta Câmara Municipal já tem implementado um novo processo 
de Gestão de Tesouraria, o qual irá permitir depositar os valores num cofre com ligação ao banco, 
deixando assim de haver a necessidade de um funcionário se deslocar ao mesmo para realizar os 
depósitos em dinheiro, com todas as vantagens que isso, obviamente, acarreta, especialmente em 
termos de segurança das pessoas pois, por vezes, os valores a transportar eram de facto elevados. ---  
 ----------- Informo também que foram assinados alguns protocolos: -------------------------------------------------  
 ----------- O primeiro foi o Protocolo Local de Segurança do Algarve, o qual foi assinado por todos os 
Municípios, e cujo objeto é a cooperação institucional, com vista à redução dos índices de 
criminalidade e a promoção do sentimento de segurança na comunidade; ---------------------------------------  
 ----------- Para além desse, foi também assinado, com o Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educação, 
Dr. João Costa, e com a ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P., 
um protocolo que irá permitir verificar as reais necessidades de formação profissional existentes no 
Concelho. Esta parceria irá ser promovida com a Escola Secundária, para alunos maiores de 15 anos, 
mas também será extensível aos adultos. Posso adiantar que neste momento, o nosso Concelho 
necessita de canalizadores, de calceteiros, de quem retire a cortiça, e é nessas áreas que iremos 
intervir formando pessoas nessas profissões; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No âmbito dos Portos de Recreio, foi assinado um protocolo de gestão que contempla a 
elaboração de um diagnóstico referente às náuticas de recreio, tanto marítimas como fluviais e prevê, 
tal como foi dito pela Exma. Sra. Ministra do Mar, Dra. Ana Paula Vitorino, um projeto de 
desassoreamento do Rio Arade, para 2018/2020, com um custo aproximado de 3 (três) milhões de 
euros. Projeto esse que incidirá não só nas áreas piscatórias, mas em tudo o que tenha a ver com a 
parte marítima e fluvial do nosso concelho. Estou expectante, vamos aguardar pelos resultados; --------  
 ----------- Inserido no CRESC ALG 2020 foi apresentada a candidatura “Modernizar e Capacitar a 
Administração”, em cooperação com a Algarve Digital, tendente à modernização e melhoramento das 
funcionalidades dos diferentes serviços do Município em termos informáticos. ---------------------------------  
 ----------- Por último, foi apresentada uma reflexão acerca da necessidade de promoção de campanhas 
anti abandono dos animais e outras, tal como campanhas de sensibilização para a esterilização dos 
animais existentes no concelho -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuamos a promover as campanhas existentes, nomeadamente através da fatura da 
água, informando quais os dias que o veterinário municipal se encontra ao serviço, quais os valores da 
vacina e do Chip, entre outras”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais dou conhecimento que, à data de 06 de dezembro de 2016, o valor dos fundos 
disponíveis era de 9.130.335,71 € (nove milhões, cento e trinta mil, trezentos e trinta e cinco euros e 
setenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E é o que tenho de informações, por isso passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente.” ---------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra informando: “A equipa dos Pedreiros encontra-se na 
Freguesia de S. Marcos da Serra, na Freguesia de S. Bartolomeu de Messines e na Freguesia de 
Silves; a equipa da Rede Viária na União de freguesias de Algoz e Tunes e na Freguesia de Silves, a 
equipa dos Pintores encontra-se na Freguesia de Silves, a equipa de Calceteiros encontra-se na 
Freguesia de S. Bartolomeu de Messines e na Freguesia de Armação de Pêra e o trator roça mato 
encontra-se na Freguesia de S. Bartolomeu de Messines.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra e prestou as seguintes informações; ---------------  
 ----------- Ontem foi inaugurado o presépio do polo de Educação ao Longo da Vida em S. Marcos da 
Serra, que contou com a presença da RTP1 que realizou uma reportagem em direto que passou no 
programa “Portugal em Direto”; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje, dia 7 de dezembro, será inaugurado o presépio no Polo de S. Bartolomeu de Messines, 
tendo sido, no dia 05 de dezembro, inaugurado o de Tunes. De salientar a criatividade e o empenho 
que estes utentes colocaram na elaboração deste presépio; ---------------------------------------------------------  
 ----------- De 07 a 09 de dezembro será comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
através da realização de sessões sobre os Direitos Humanos nas Escolas EB 2,3 do Agrupamento de 
Silves Sul; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 8 de dezembro o Grupo de Teatro Penedo Grande comemora o seu 30.º aniversário, 
com uma atividade que decorrerá na Sociedade de S. Bartolomeu de Messines, pelas 15 horas; ---------  



 
 

 

 

 

 ----------- Também no dia 8 de dezembro o Teatro Mascarenhas Gregório recebe a Peça “O Pedro, a 
mentira e o Lobo”, levado a cena pela Companhia de Teatro “Chão de Oliva” realizando neste dia duas 
sessões para a infância e família; --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 9 de dezembro realiza-se a última sessão do Algarve pelo Caleidoscópio que terá ugar 
na Igreja Matriz de S. Bartolomeu de Messines pelas 21:30 h com a atuação do Grupo Coral de Lagos;  
 ----------- Também a partir do dia 09 de dezembro e até ao dia 10 de janeiro é possível visitar a 
exposição de Presépios Tradicionais, no Museu do Traje e das Tradições em S. Bartolomeu de 
Messines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 10 irá decorrer o Lançamento do Livro de autoria de José Garcês “A História de Silves 
em Banda Desenhada”, pelas 15 horas no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguindo-se uma 
visita à exposição sobre a obra no Museu Municipal de Arqueologia; ----------------------------------------------  
 ----------- No dia 12 de dezembro decorrerá mais uma campanha de recolha de Sangue, nas 
instalações dos Bombeiros Voluntários de Silves com o apoio da Câmara Municipal. -------------------------  
 ----------- Foi deliberada por unanimidade a interrupção das reuniões de câmara, na última semana de 
dezembro (28/12) e na primeira de janeiro de 2017 (04/01), retomando no dia 12/01 a reunião ordinária 
publica. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo: “Quando fiz referência aos valores 
dos Orçamentos dos anos anteriores, aquilo que pretendia ressalvar, e que a Sr.ª Presidente veio a 
confirmar, é que de 2010 a 2013, houve uma redução significativa dos seus montantes.” -------------------  
 ----------- Relativamente às intervenções que foram realizadas no edifício, julgo que o levantamento 
apresentado não está completo, pois recordo-me que foram realizadas mais intervenções, durante os 
mandatos em que cá estive.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo “Apenas quero deixar aqui um reparo que se 
prende com a intervenção de um dos munícipes que cá esteve, nomeadamente, com a forma como os 
serviços se dirigem aos munícipes. Preocupou-me a resposta dada pelos Serviços da Ação Social ao 
dizerem que ““não era uma agência de casas””. Muitas vezes as pessoas deslocam-se aos serviços 
em situação de desespero e os serviços terão que lidar com isso. Percebo que a forma como as 
pessoas, as vezes, se dirigem não é a mais correta mas esses serviços devem estar mais atentos à 
forma como falam e respondem. É apenas um reparo não querendo, de todo, pôr em causa o modo 
como os serviços lidam com os seus utentes.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado interveio dizendo “Aproveito para colocar algumas questões 
relativas a saneamento, começando pelo problema existente na Rua da Igreja, no Algoz, onde por 
vezes os dejetos humanos saem para fora e ficam dias assim na rua. Isto passa-se em frente ao 
Restaurante o “Cruzeiro”. A outra situação tem a ver com a ligação da rede de esgotos no Sobrado e 
na Aldeia de Tunes, sendo que gostaria de saber para quando é que estão previstas intervenções para 
resolver estes problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A propósito da falta de casas para habitação social perguntava à Sra. Presidente se já 
contactou com a Direção Regional de Agricultura do Algarve, relativamente às instalações da Ex. 
Direção Agrária, que se situam no Bairro do Enxerim e que se encontram devolutas. Por enquanto, 
ainda não foram vandalizadas, mas poderia ser uma solução, uma vez que se trata de uma habitação 
de 1.º andar, que é grande e dá para uma família. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por último, quando me deslocava para cá, passei em frente à Fabrica do Inglês e quando 
cortei à esquerda, verifiquei que o sinal se encontra virado para a parede o que pode dar origem a 
acidentes de viação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos:-- 
 ----------- Munícipe: Maria Odete Sabino. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Reclamação acerca da construção de um Muro em Montes Raposo. --------------------  
 ----------- A Sra. Maria Sabino iniciou a sua exposição dizendo “Bom dia a todos. O assunto que aqui 
trago é relativo ao muro que o Sr. Afonso Guerreiro construiu no meu terreno, e gostaria de saber qual 
a razão para ainda não me terem dito nada acerca das diversas exposições que já apresentei. -----------  
 ----------- Quando a Exma. Sra. Presidente esteve de férias, tive uma reunião com o Sr. Vice-presidente 
que me disse que assim que a Sra. Presidente retomasse ao serviço iriam dar andamento ao 
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Eu não posso admitir que meu vizinho construa um muro em cima do meu terreno, que 
estrague as minhas árvores e que a camara não tome uma atitude para resolver esta situação!” ---------  
 ----------- A Exma. Presidente respondeu: “Da nossa parte, e tal como nos compete, quando recebemos 
a vossa reclamação, solicitamos a deslocação dos Fiscais ao local, tendo os mesmos constatado que 
não existia nenhuma irregularidade com a construção do muro.” ----------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. D. Maria Odete Sabino prosseguiu questionando “Será que os fiscais não viram as 
minhas romãzeiras, que foram cortadas e que agora estão dentro do terreno dele? Como é possível 
uma pessoa construir um muro e não comunicar à Câmara?” --------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu respondendo “O que o proprietário nos informou é que 
se trata de uma reconstrução de um muro que estava cair, tratando-se por isso de obras de escassa 
relevância.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Maria Odete sabino prosseguiu perguntado “Como é possível a construção de um 
muro de 1,20 metros ser de escassa relevância? Não posso concordar com isso!” ----------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu “A Sra. D. Maria Odete reclama relativamente à 
construção do muro e à colocação de um portão que, nas suas palavras, terá sido construído no seu 
terreno. Como sabe, a possibilidade de a câmara intervir nestas situações está condicionada por aquilo 
que a lei nos permite fazer, e as questões que surgem entre vizinhos e que têm a ver com a 
propriedade de cada um, extravasam e ultrapassam as nossas competências, sendo que as mesmas, 
em última analise e se não chegarem a acordo, têm que ser decididas em Tribunal”. -------------------------  
 ----------- Da nossa parte, tudo o que podíamos ter feito para tentar resolver o assunto, foi feito. ----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: António Silvestre.---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Terreno em Armação de Pêra, cedido para a construção do Estádio Desportivo de 
Armação de Pêra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “O Sr. António Silvestre vem aqui, mais 
uma vez, para saber como se encontra o processo relativo ao Campo de Futebol em Armação de 
Pêra. O que lhe posso adiantar é que o projeto de loteamento já foi aprovado em Reunião de Câmara, 
mas ao nível dos projetos de infra-estruturas veio a verificar-se a necessidade de introduzir alterações 
e reajustes. Como sabe, existem ruas em Armação de Pêra, nomeadamente, a Rua dos Pescadores, a 
Rua Manuel de Arriaga e a Rua do Alentejo que têm que ser intervencionadas. O estudo que foi feito 
pelo Eng.º Saldanha, que foi o mesmo que fez o estudo das cheias em Albufeira, veio a alertar-nos 
para a necessidade de repensar os sistemas de drenagem de águas pluviais, o que veio a implicar, tal 
como disse, introduzir alterações aos projetos que já estavam terminados. No entanto, posso adiantar 
que estamos a estudar com a entidade que está a fazer o projeto e com a DSUA – Divisão dos 
Serviços Urbanos e Ambiente a resolução de todas estas questões.”. ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arquiteto João Matias interveio dizendo “O ponto de situação do processo é público: Já 
foi aprovado o projeto de loteamento e foi determinada a elaboração dos projetos relativos às 
infraestruturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. João Aires ficou de contactar com os proprietários para obter a documentação relativa 
aos registos dos prédios, pois para iniciar a preparação do processo, relativo à assinatura do protocolo, 
é necessário ter toda essa documentação, ou seja, cadernetas prediais e registos devidamente 
atualizados.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente questionou “No dia que voltarem a assinar o protocolo, será possível 
procedermos à assinatura da competente escritura?” ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que o Sr. Arq.º João Matias respondeu dizendo: “A Câmara regista os lotes resultantes 
desse processo de loteamento e posteriormente, com esse registo, poderá proceder à assinatura das 
competentes escrituras.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Adélia Matos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Atribuição de casa camarária. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. D. Adélia Matos iniciou a sua exposição dizendo: “Sou inquilina de uma casa na 
estação que não se encontra nas melhores condições. A minha filha não vai à escola porque chove 
dentro de toda a casa e está sempre doente. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu já solicitei que me fosse atribuída outra casa, de preferência no bairro perto da escola da 
minha filha, mas ainda não tive qualquer resposta.--------------------------------------  -------------------------------  
 ----------- A casa onde eu moro neste momento não tem condições, só tenho um quarto e não tenho 
cozinha, pelo que volto a insistir no pedido que fiz”. ---------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu:” Tal como vos tinha dito quando estive no local, as 
casas da REFER não se encontram nas melhores condições, mesmo pagando a camara à REFER o 
valor aproximado de 12 mil euros por ano, as condições das casas não são condignas para ninguém. -  
 ----------- Na altura, quando esta casa lhe foi atribuída, foi-o de acordo com o agregado familiar que 
existia e com as casas que se encontravam disponíveis, e não nos podemos esquecer que as casas 
da habitação social são para ajudar as pessoas que necessitam de apoio até conseguirem ser 
autónomas, ou seja, esta atribuição é provisória.--------------- ---------------------------------------------------------  
 ----------- Também vos disse, e vocês sabem tão bem como eu, que o número de casas que a camara 
dispõe para atribuir é diminuto, dai vir hoje a reunião o Projeto de Regulamento de Apoio Social a 
Pessoas e Famílias Carenciadas ou em Situação de Vulnerabilidade o qual permite que vocês possam 
escolher a casa mais adequada às vossas condições e posteriormente a Câmara ajuda em termos 
financeiros através do pagamento da respetiva renda. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Joaquim, que não estava previamente inscrito, mas foi autorizado a intervir, 
dizendo “Se vocês nos querem ajudar, terão que ser vocês escolher a casa, pois aqui ninguém aluga 
casa a quem é de etnia cigana. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nunca fui de chatear ninguém e no tempo da Dra. Isabel Soares acabaram com as barracas e 
levaram-nos lá para cima, onde tenho que pagar a renda, a luz e a água, e neste momento estou pior 
do que quando morava na minha barraca. Já estamos nestas casas há cerca de 15 anos e estão a 
ficar muito deterioradas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo “ Não dispomos, neste momento, de outra habitação 
que vos possa ser atribuída em alternativa à casa que agora ocupam. Eu sei que a vossa situação é 
muito preocupante, e por esse motivo estamos a tentar renegociar com a REFER os termos do 
protocolo que está em vigor, nomeadamente, o valor, na minha opinião, exagerado que estamos a 
pagar pelas habitações que não oferecem condições condignas.------------------------------------------- --------  
 ----------- Por outro lado, temos que confirmar a existência desse estigma que apontou, para com as 
famílias de etnia cigana, e no caso deste se vir a confirmar, encontrar soluções para resolver esse 
problema”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio, dizendo “Custa-me ouvir o que aqui foi dito, 
porque sempre falei abertamente convosco. Quando entrei para a câmara foi quando as casa vos 
foram atribuídas. Nessa altura, foram feitas pequenas obras de recuperação, pois foi o que estava 
protocolado com a REFER. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- É natural que com o passar dos anos, as casas ficam degradadas e com o aumento do 
número de pessoas que compõem os agregados familiares tornam-se pequenas e sem condições. -----  
 ----------- Com isto quero dizer que não desarme e continue a lutar pela atribuição da casa que 
considera adequada às suas necessidades, e estou convencido que este executivo irá dar o seu 
melhor para que esta situação seja resolvida.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora, Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo “Relativamente à 
assinatura do protocolo para a atribuição de subsídio para casa alugada, a famílias carenciadas, penso 
que não deve ser tido em conta a etnia do munícipe, mas sim as condições económicas dos mesmos.   
 ----------- Assim, proponho que seja constituída uma comissão para reanalisar as condições 
económicas dos atuais ocupantes de habitação social e que se proceda aos reajustes convenientes”. --  
 ----------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu “Tem toda a razão quando fala da necessidade 
de reavaliação das condições económicas das pessoas que se encontram a usufruir de habitações 
sociais, pois muitas entendem que é um direito que lhes assiste, como um dado adquirido e para 
sempre, mas a realidade não é essa e a lei é clara quando determina que as habitações são 
atribuídas, de modo temporário, às pessoas que, por um motivo ou por outro, atravessam um mau 
momento. O que vos posso garantir é que, dentro das nossas capacidades, iremos tentar resolver 
estas situações.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL, EM PRÉDIO SITO NA RUA GREGÓRIO 
MASCARENHAS, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Ratisbona - Promoções e Construções - Sociedade Unipessoal, Lda. ----------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, cópia anúncio do 
Diário da República e pronúncia da empresa de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “Acerca deste assunto, vamos manter a 
posição que foi assumida na altura. Ainda a propósito da “”Fábrica do Inglês”” recordo-me que a Sra. 
Presidente ficou de solicitar às entidades competentes os valores que pretendiam pela aquisição do 
prédio, pois não podemos abdicar deste património que é de todos os Silvenses.” ----------------------------  
 ----------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu: “Como sabe, e já o demonstramos, existe a 
intenção, por parte deste executivo permanente, de adquirir uma parte do prédio, a parte onde se 
encontra o Museu, e não a sua totalidade pois financeiramente tal é incomportável. Posso adiantar-lhe 
que o prédio, onde se encontrava a tenda, no sítio onde o ALDI quer implantar o suposto 
supermercado, e que nós nos opomos por unanimidade, está avaliado em um milhão e trezentos mil 
euros.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A outra parte está avaliada em dois milhões e seiscentos mil euros e ainda se encontra em 
contenda judicial, entre o BCP e a CGD, valor, que, por ora, não se encontra ao nosso alcance.” --------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, tomar conhecimento e manter o teor da decisão 
tomada por deliberação de 07 de janeiro de 2015. ----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO PARA HABITAÇÃO, SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO 
E RUA ANTÓNIO EANES, EM SILVES.------------------------------------------  -----------------------------------------  
-----------REQUERENTE: Francesco Maria Johannes Gelauff.-------------------------------------- -----------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da Direção 
Regional de Cultura do Algarve de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE ANEXO, SITO NO GAVIÃO DE BAIXO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.  
 ----------- REQUERENTE: Gabriele Hofmann. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício e Ata da 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Planta e Cadastro de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO 
REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, ALVARÁ 5/00, LOTE N.º 15, SITO NA QUINTA DOS 
ARCOS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Vitor Manuel Santos Passos.----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 certificando 
em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
BAILE DE NATAL, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016, A REALIZAR-SE NO PAVILHÃO 
DESPORTIVO MÁRIO JOSÉ (SILVES F. C.), EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 
02H00 – RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Silves Futebol Clube. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
BAILE DE NATAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, A REALIZAR-SE NA FISSUL, EM SILVES, 
COM INÍCIO ÀS 18H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do seu pagamento, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE 
CONTROLO INTERNO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção Auditoria, Controlo Interno e Património, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  6.4 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA DRA. MARIA JOSÉ DA SILVA 
GONÇALVES, COMO RESPONSÁVEL E COORDENADORA DA ÁREA DO PATRIMÓNIO E 
DIRETORA TÉCNICA DO MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE SILVES. ----------------------------  
 ----------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA TÉCNICA SUPERIOR MÁRCIA 
CRISTINA ALVES MARTINS MANTEIGAS, COMO DIRETORA TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES DO 
COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DO ACORDO DE PARCERIA 
CELEBRADO COM A "VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
SUDOESTE", REFERENTE À CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO "LUGARES DA GLOBALIZAÇÃO", 
DO PROGRAMA OPERACIONAL DO ALGARVE - CRESC ALGARVE 2020. ----------------------------------  
 ----------- Presente proposta e acordo de parceria, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INSTITUIR O SETOR DO ORDENAMENTO, DA DIVISÃO 
DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA, COMO SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, 
IMPOSTO PELA NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta e Decreto-Lei, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DE TARIFAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO 
DE SILVES - NOTA JUSTIFICATIVA. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo “Tenho algumas sugestões e questões a 
colocar: -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Algumas notas referentes ao conteúdo de alguns artigos: O art.º 2.º, quando se refere ao 
objeto do próprio regulamento, também deveria fazer referência às isenções e reduções; ------------------  
 ----------- Quanto ao art.º 9.º, que estabelece o modo com são feitas as atualizações dos valores, 
deverá ser revisto pois uma das alíneas arredonda para 0,10 cêntimos e a outra para o euro; -------------  
 ----------- No n.º 3 do art.º 12.º, não veem definidas as condições em que são permitidas as isenções; --  
 ----------- No art.º 14.º, acho bem a isenção dada aos residentes que estudam em estabelecimentos de 
ensino superior situados no Concelho, mas penso que esta isenção também deveria abranger os 
estudantes do ensino superior que são do Concelho, mas que estudam em estabelecimentos 
localizados fora”;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao n.º 4 do art.º 21.º, que estabelece que o reconhecimento das isenções e reduções 
é feito por despacho da Sra. Presidente acho que está em contradição com o art.º 45.º do 
Regulamento das Piscinas Municipais, o qual menciona que as isenções e reduções serão 
reconhecidas em sede de reunião de Câmara; ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na tabela em anexo ao regulamento, um valor que me causou alguma confusão, tem a ver 
com o preço do bilhete de entrada na Quinta Pedagógica. Peço para que seja verificado o valor por 
grupo e por pessoa, porque da forma como se encontra aqui não faz sentido.”  --------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS aprovar a proposta de Projeto de Regulamento de Tarifas e Preços, promovendo a 
sua submissão a Inquérito Publico. Os vereadores do PSD abstiveram-se. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O LICENCIAMENTO 
DA ATIVIDADE DE CAMPISMO E CARAVANISMO OCASIONAL - NOTA JUSTIFICATIVA. ---------------  
 ----------- Presente proposta de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo: “Após consulta de alguns regulamentos da 
mesma natureza que o presente, elaborados por outras Câmaras Municipais do Algarve, verifiquei que, 
nomeadamente no art.º 7.º, vem definido um prazo de 40 dias, o que penso ser muito alargado, tendo 
em conta que em todos os outros regulamentos que vi, com exceção de um, os prazos previstos eram 
inferiores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação que consta apenas do nosso regulamento prende-se com a toma de refeições, 
o que me causa alguma confusão, não poder parar o carro em qualquer sítio e fazer uma refeição. -----  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS aprovar a proposta de Projeto de Regulamento da Atividade de Campismo e 
Caravanismos, promovendo a sua submissão a Inquérito Publico. Os vereadores do PSD abstiveram-
se. -------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL DE SILVES - 
NOTA JUSTIFICATIVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS aprovar a proposta de Projeto de Regulamento da Feira Medieval de Silves, 
promovendo a sua submissão a Inquérito Publico. Os vereadores do PSD abstiveram-se. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DE APOIO SOCIAL A PESSOAS E 
FAMÍLIAS CARENCIADAS OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – NOTA JUSTIFICATIVA.-----  
 ----------- Presente proposta de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo “Da leitura que faço do art.º 7.º do presente, 
verifico que vai existir um valor fixo para este tipo de situações, que não pode ser ultrapassado, o que 
implica que não possam existir alterações orçamentais do valor e, se é isso, deveria ser alterado; -------  
 ----------- No art.º 35.º o principal critério de atribuição é a ordem cronológica de apresentação das 
candidaturas, mas eu penso que deveriam ter prioridade os casos comprovadamente mais urgentes e 
não à ordem de entrada dos pedidos; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No artigo 10.º, quanto ao apoio de conservação das casas, vejo que todo esse apoio é dado 
fora dos serviços da Câmara Municipal, acho que deveria ser feita pela Câmara. ------------------------------  
 ----------- Quanto ao indeferimento dos pedidos, deveria estar prevista a audiência prévia dos 
interessados”, ao que a Dr.ª Isabel Cabrita esclareceu que “essa é uma obrigação que decorre 
diretamente da lei não sendo necessária a sua previsão em sede de Regulamento”.  ------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS aprovar a proposta de Projeto de Regulamento de Apoio Social a Pessoas e 
Famílias Carenciadas ou em Situação de Vulnerabilidade, promovendo a sua submissão a Inquérito 
Publico. Os vereadores do PSD abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 6.12 - ASSUNTO - PROJETO DE REGULAMENTO DE MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SILVES - NOTA JUSTIFICATIVA.--- ------------------------------------------  
 ----------- Presente regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina interveio perguntando “gostaria de saber se a questão toponímica 
das urbanizações, está ou não definida no presente regulamento”, ao que a Exma. Sr.ª Presidente 
respondeu que sim.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador dizendo “No art.º 92 poderia vir definida a utilização de tapumes 
nas zonas históricas e zonas urbanas, como por exemplo, aquela obra junto ao mercado municipal e 
que durante muito tempo esteve embargada, deveria, em meu entender, ter sido obrigada a utilizar 
tapumes próprios para dar um outro aspeto àquela zona e um enquadramento diferente, sem que 
ficasse com o aspeto de abandono”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS aprovar a proposta de Projeto de Regulamento de Urbanização e Edificação do 



 
 

 

 

 

Município de Silves, promovendo a sua submissão a Inquérito Publico. Os vereadores do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------- 6.13 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS DO 
MUNICÍPIO DE SILVES - NOTA JUSTIFICATIVA.------------------------------ ----------------------------------------  
 ----------- Presente regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “Gostaria de saber se efetivamente foi 
feito um estudo do impacto financeiro, que estas alterações das taxas vão ter na receita do Município. 
Se foi feito, eu gostaria de ter acesso, se não foi feito, acho que o deveria ter sido. Esta situação 
deveria ter sido acautelada, pode estar em causa, ou não, uma perda de receita mais ou menos 
significativa para o Município e esse valor deveria ser minimamente previsto dentro dos parâmetros 
normais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Isto por um lado, por outro, gostava de ver esclarecido o que, na minha opinião, é um 
contrassenso, pois parece haver uma discrepância entre aquilo que é dito na parte introdutória do 
regulamento e os dados contabilísticos que foram disponibilizados, parece que estamos a falar de 
duas coisas diferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No regulamento, página 9, diz: ““De facto, a revisão em baixa dos valores das taxas 
municipais, nomeadamente das taxas administrativas e taxas urbanísticas, não implica 
necessariamente uma perda de receita efetiva (…) “”. Eu julgo que esta afirmação deveria ser 
fundamentada, através da apresentação de valores concretos que demonstrem que efetivamente 
assim é. Se de facto esta afirmação encontrar suporte nos números, por mim tudo bem, mas se 
resultar de uma mera espectativa, então não fará muito sentido. Para além disto, e mais uma vez, na 
minha opinião, existe aqui uma contradição entre esta parte introdutória do regulamento e o 
documento apresentado pela Sr.ª Presidente no âmbito das questões colocadas sobre o Orçamento 
2017, nomeadamente no que concerne às receitas (aumento ou diminuição) e que gostaria que me 
fosse esclarecida.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que a Exma. Sr.ª Presidente respondeu: “Quanto à contradição que alega existir, entre as 
receitas previstas no Orçamento para 2017 e a efetiva execução orçamental de 2016, ela não é real, 
pois se reparar, o orçamento do corrente ano prevê, para as obras e para os loteamentos, uma receita 
na ordem de um milhão e quatrocentos mil, sendo que no momento já se encontra realizado um milhão 
e trezentos mil, sendo assim espectável atingir esse valor.  ----------------------------------------------------------  
 ----------- Este decréscimo do valor das taxas resulta de um estudo que foi elaborado a propósito dos 
custos inerentes à tramitação administrativa de cada processo, ou seja, da verificação efetiva dos 
custos reais que um processo acarreta para o erário público, e foram estes os montantes obtidos, tal 
como consta da respetiva fundamentação financeira. Sem querer, em absoluto, ferir suscetibilidades, o 
atual regulamento, feito e apresentado pelo anterior executivo, manteve a tipologia que já existia e 
limitou-se a propor um aumento das taxas cobradas. E lembro-me que o PS, apesar de reconhecer 
esse aumento das taxas, votou favoravelmente e viabilizou a sua aprovação. Eu, enquanto 
representante da força política CDU, votei contra e estávamos verdadeiramente descontentes por 
entendermos que as taxas eram excessivas e que não se justificavam tendo em atenção os serviços 
prestados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Desta vez, houve o cuidado de avaliar e de adaptar a tipologia do Regulamento às normas 
legais em vigor, bem como o cuidado de utilizar os custos efetivos dos processos, mesmo, e gostaria 
de salvaguardar, em oposição aquilo que a força politica que nós representamos, CDU, defende, pois 
entende que tais custos não devem ser repercutidos nos montantes pagos pelos munícipes, mas sim 
incluídos na prestação do próprio serviço público, mas é a lei que temos e que temos que cumprir. -----  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS aprovar a proposta de Taxas e Licenças Municipais do Município de Silves, 
promovendo a sua submissão a Inquérito Publico. Os vereadores do PSD abstiveram-se. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 27. ----------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
26. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 treze horas e quarenta minutos 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.  -------------  
 


