
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 9  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017. -------------------------------  
 ----------- Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove horas e 
trinta 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.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. Fernando 
José Serpa Cabrita que se fez substituir pelo Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. 
Vereadora Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia sucessivamente na lista, não pode estar 
presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi aprovada por unanimidade a ata Nº 5 da reunião ordinária de Câmara realizada a 08 de 
fevereiro de 2017.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 9.397.282,33 € (nove milhões trezentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e dois 
euros e trinta e três cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 392.874,21 € (trezentos e 
noventa e dois mil, oitocentos e setenta e quatro euros e vinte e um cêntimos). --------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de Câmara 
Ordinária, 15 de março de 2017 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 eliminada após a aprovação da ata.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tal como tinha dito, e em resposta ao anteriormente solicitado pelo Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa, repito que assim que as peças do concurso, relativas ao processo do Casino de 
Armação de Pêra, estejam concluídas, serão presentes a reunião de câmara para que todos nós as 
possamos analisar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda a propósito do Casino de Armação de Pêra, gostaria de vos informar que reuni com os 
artesãos, que costumam ocupar aquele espaço, tendo sido acordado que iriam ocupar o mesmo no 
período da páscoa e no verão, ficando responsáveis pelo espaço, e com pleno conhecimento de que o 
mesmo não se encontra nas mais perfeitas condições. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente passou a entregar os Esclarecimento solicitados pela vereação. ------  
 ----------- Por fim, a Sra. Presidente deu conhecimento que, à data de 14 de março de 2017, o valor dos 
fundos disponíveis era de 4.599.762,48 € (quatro milhões quinhentos e noventa e nove mil, setecentos 
e sessenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra dizendo “Encontramo-nos a realizar a limpeza dos 
moloks e dos contentores das freguesias de Armação de Pêra e de S. Bartolomeu de Messines. O 
trator encontra-se em S. Marcos da Serra e em S. Bartolomeu de Messines. Quanto à equipa da Rede 
Viária, esta encontra-se na Freguesia de Armação de Pêra, os pintores na Freguesia de Silves, os 
Pedreiros nas Freguesias de Silves e de S. Bartolomeu de Messines e por fim a equipa dos 
Calceteiros na Freguesia de Armação de Pêra.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, passando a informar os presentes 
sobre as seguintes atividades a decorrer no concelho:  ----------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- “1. Hoje tem início a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa que decorre até 19 de março, e Silves 
marcará presença no Stand da Região de Turismo do Algarve, onde diariamente serão realizadas 
atividades com o objetivo de reforçar a divulgação dos nossos produtos e locais; -----------------------------  
 ----------- 2. “Conversas com Letras”, é a atividade que será hoje dinamizada no Estabelecimento 
Prisional de Silves, através da Casa Museu João de Deus; -----------------------------------------------------------  
 ----------- 3. Também hoje o Desporto Sénior participará nas XI Olimpíadas Séniores em Lagos e o 
Projeto “Stop Bullying no concelho de Silves” decorrerá ao longo de todo o dia nas escolas EB 2,3 do 
concelho e é dinamizado pelo Sector de Juventude; --------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. No dia 17 de março o Jazz regressa às adegas, para a última sessão, desta feita com 
Beatriz Cruz, na Quinta Rosa em Silves. De referir que esta é efetivamente uma aposta ganha por 
parte do Município, tendo sido o evento mais procurado do “”365 Algarve””, encontrando-se esgotado 
desde o seu lançamento em Janeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. No dia 18, a Biblioteca dinamiza mais uma oficina de artes plásticas designada por “Artes e 
Saberes” por Margarida Gomes, para crianças dos 5 aos 10 anos; -------------------------------------------------  
 ----------- 6. Também no sábado, a Sé de Silves irá acolher o concerto de Bandolins da Madeira e a 
Orquestra juvenil de Guitarras do Algarve, esta é mais iniciativa integrada no Algarve 365; -----------------  
 ----------- 7. E o Penedo Grande em S. Bartolomeu de Messines receberá o 2.º Passeio Pedestre 
Literário designado por “Há poesia no penedo” e ao final do dia a Sociedade de Instrução e Recreio 
Messinense irá acolher um espetáculo de Homenagem a João de Deus, a cargo de Luís Calado e 
Intitulado “BensãoDeus” por volta das 21 horas; -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 8. No dia 19 a Casa do Povo levará a cabo mas uma edição do Grande “Prémio Carlos 
Calado” no Jardim Municipal pelas 09:00 horas e á tarde realizará um Workshop de doçaria tradicional 
sobre os Folhados Messinenses; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 9. No dia 21 as escolas do concelho são convidadas para a festa da Poesia, que decorrerá 
em espaços públicos com a participação dos alunos, esta é uma atividade desenvolvida pela Câmara 
Municipal de Silves e a Rede de Bibliotecas no Concelho e ainda no dia 21 será inaugurada a 
Exposição Comemorativa do Dia Europeu da Criatividade artística, no Mercado Municipal de Silves 
pelas 09:30, intitulada “A Laranja não me sai da cabeça.” -------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “A única situação que queria 
mencionar, prende-se com os tapumes de obra, que se encontram situados junto à Rotunda da Água, 
na Via Dorsal e que, tal como já tinha referido anteriormente, se encontram muito degradados e 
envelhecidos dando um aspeto de abandono a toda aquela zona.” -------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE USO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 
PARCELA DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UM PAC – POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS COM LAVAGEM TIPO SELF-SERVICE, EM SILVES. ------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Silves Futebol Clube. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração do uso do direito de 
superfície, nos termos e condições da informação. Mais se delibera a remessa do presente à 
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE E ARRECADAÇÃO, EM 
PRÉDIO URBANO SITO NO SERRO VALENTE, EM SILVES. ------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António José dos Santos Matos. -----------------------------------------------------------  
 ----------- 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 CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, PISCINA E 
MURO DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO NA TORRE, ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Arminda Emília Pereira Leite da Conceição. --------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Fiscalização 
Municipal, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE PRÉDIO SITO 
EM FONTAINHAS, PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Armindo da Costa Nunes. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 destaque e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, EM HABITAÇÃO 
LOCALIZADA NO N.º 21, DA RUA GAGO COUTINHO, EM SILVES.----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE Carlos Alberto Rodrigues Calado. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o reclamado para, no prazo de 30 
(trinta) dias, proceder aos trabalhos constantes do Auto de Vistoria, mais se delibera dar a conhecer 
aos restantes intervenientes o teor do auto em referência. ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
DESTINADA A HABITAÇÃO, SITA NAS PEDREIRAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------  
 ----------- REQUERENTES: Catherine Jane Reavell e William Reavell. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Cópia parte da ata, 
Participação, Requerimento apresentado e fotos, dos quais se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE ELIMINAÇÃO DE CANTEIRO, EM ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º 05/2000, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Condomínio do Edifício do Lote n.º 11, em Armação de Pêra. --------------------  
 ----------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS A MURO LOCALIZADO 
NA RUA GREGÓRIO NUNES MASCARENHAS NETO, PERTENÇA A CONSTRUÇÃO LOCALIZADA 
NA TRAVESSA DO PELOURINHO, N.º 4 A 9, EM SILVES. ----------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: CMS – Serviço de Proteção Civil e Florestas. ------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários para, no prazo de 30 
(trinta) dias, proceder aos trabalhos constantes do Auto de Vistoria, sem prejuízo da necessidade 
imediata de todos os trabalhos que se mostrem necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e 
bens. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se determina o encerramento da rua conforme proposto pela Comissão de Vistoria. ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO, ALVARÁ N.º 12/2006, 
NA FAZENDA CARAVELA, EM ALCANTARILHA/PÊRA. -------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Finobral, Construções, Lda. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Obras Municipais e Trânsito, da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente e Alvará de Loteamento, dos 
quais se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de ocupação urbana nos 
termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EXISTENTE EM PRÉDIO 
MISTO SITO EM CABEÇAS, SILVES – LEGALIZAÇÃO. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sónia Martins Vila Dawborn. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício e ata da 
Entidade Regional de Reserva Agrícola do Algarve, mapas e Termo de Responsabilidade do autor do 
projeto, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – RESPOSTA DO MUNICÍPIO DE SILVES À ASSOCIAÇÃO POLIS 
APÓTESE – DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES 8 DE FEVEREIRO DE 2017. ------  
 ----------- Presente ofício do Município e carta da Associação, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente começou a sua intervenção apresentando o ofício que o Município 
remeteu à ASSOCIAÇÃO POLIS APOTEOSE, cujo teor se passa a transcrever: 
 ----------- “Exmo. Sr. Presidente da Associação “Polis Apoteose”, ---------------------------------------------  
Acusamos a recepção da Vossa carta de 01 de Março de 2017, bem como da respetiva documentação 
anexa, que visa dar resposta ao ofício do Município de Silves com a referência n.º 1.580, de 09 de 
Fevereiro de 2017.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Recorde-se que, por via deste último ofício do Município de Silves, foi a Associação “Polis 
Apoteose” notificada do teor de deliberação tomada pela Câmara Municipal de Silves em 08 de 
Fevereiro de 2017, tendo em conta recente exposição e abaixo-assinado dos comerciantes lojistas de 
Armação de Pêra, contra a realização do “Pirate Week - Festival Pirata” e outros eventos similares.-----  
 ----------- Sendo que, dentre os vários segmentos decisórios contidos na referida deliberação de 08 de 
Fevereiro de 2017, emerge a ordem dirigida pela Câmara Municipal de Silves à Associação “Polis 
Apoteose”, para que esta entidade apresente, no prazo máximo de 10 dias úteis, os Relatórios do 
“Pirate Week - Festival Pirata” de 2015 e 2016, contendo a seguinte informação: ------------------------------  
 Atividades culturais programadas e efetivamente realizadas; ----------------------------------------------------  
 Receitas e despesas do evento, discriminadas de modo percetível;--------------------------------------------  
 Número de expositores e comerciantes autorizados a participar no evento e identificação dos 

critérios e fatores de seleção dos mesmos; ------------------------------------------------------------------------------  
 Valor da joia de inscrição cobrada a cada expositor e comerciante e critérios aplicados para 

apuramento das importâncias cobradas; ---------------------------------------------------------------------------------  
 Identificação do valor total arrecadado a título de joia de inscrição; --------------------------------------------  
 Número de visitantes do evento e identificação dos mecanismos utilizados para a sua 

contabilização; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Valor dos cachets ou orçamentos dos grupos ou artistas de animação cultural contratados;  -----------  
 Medidas adotadas para prevenção de riscos e garantir a segurança de pessoas e bens; e, ------------  
 Balanço do evento, com identificação dos aspetos positivos e negativos, mencionando as medidas 

a adotar para superar estes últimos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 Mais ficou deliberado que a falta de remessa tempestiva pela Associação “Polis Apoteose” dos 
Relatórios do “Pirate Week - Festival Pirata” de 2015 e 2016, contendo a informação acima 
discriminada, poderia justificar a não atribuição de futuros apoios públicos pelo Município de Silves. ----  
Por conseguinte, era suposto a Associação “Polis Apoteose” remeter, através da sua missiva de 01 de 
Março de 2017, os Relatórios do “Pirate Week - Festival Pirata” de 2015 e 2016, contendo toda a 
informação requestada pelo Município de Silves. ------------------------------------------------------------------------  
Contudo, após análise de toda a documentação remetida, verifica-se que a informação nela contida 
não dá resposta cabal ao solicitado pela Câmara Municipal de Silves, uma vez que: -------------------------  
 Não são identificadas as atividades culturais que estavam programadas e as que foram 
efetivamente realizadas em cada um dos eventos de 2015 e 2016; ------------------------------------------- 
 Não são apresentados os números das receitas e das despesas de cada um dos eventos de 2015 e 
2016;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 São divulgados os números de expositores e comerciantes alegadamente autorizados a participar 
nos eventos de 2015 e 2016, bem como os critérios e fatores de seleção dos mesmos, embora sem 
explicar em que termos esses critérios e fatores são valorados e aplicados; ---------------------------------- 
 Não é identificado o valor da joia de inscrição cobrada a cada expositor e comerciante, tal como não  



 
 

 

 

 

são identificados os critérios aplicados para apuramento das importâncias cobradas em cada um dos 
eventos de 2015 e 2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não é identificado o valor total arrecadado a título de joia de inscrição, em cada um dos eventos de 
2015 e 2016;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - São divulgados os números de visitantes dos eventos de 2015 e 2016, mas sem identificação dos 
mecanismos utilizados para a sua contabilização (convenhamos, pois, que o apuramento do número 
de visitantes dos eventos através da aplicação de uma fórmula, que integra 2 ou 3 pessoas por m
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área útil do evento x o número de dias do evento, não passa de um artifício destinado a apresentar 
números, sem qualquer rigor fáctico, dada a ausência de mecanismos de controlo de entradas e 
saídas no recinto onde os eventos são realizados). ---------------------------------------------------------------------  
 Não são identificados os valores dos cachets ou dos orçamentos dos grupos ou artistas de 
animação cultural contratados em cada um dos eventos de 2015 e 2016;-----------------------------------  
 Não são divulgadas as medidas que foram adotadas para prevenção de riscos e garantia da 
segurança de pessoas e bens, justificando-se a Associação “Polis Apoteose” numa suposta falta de 
colaboração do Município de Silves, quando, na verdade, a autarquia comunicou atempadamente 
àquela associação que era sua obrigação garantir toda a estrutura operacional necessária para 
assegurar a segurança de pessoas e bens durante a realização dos eventos; e,--------------------------- 
 Não é apresentado o balanço dos eventos de 2015 e 2016, com identificação dos aspetos positivos 
e negativos, mencionando as medidas a adotar para superar estes últimos, mas apenas uma espécie 
de inquérito de avaliação da atividade empreendida pela Associação “Polis Apoteose”, embora sem 
qualquer base fáctica de sustentação que permita atestar a credibilidade e fiabilidade dos dados 
revelados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Significa isto que a Associação “Polis Apoteose” não dá cumprimento ao determinado pela 
deliberação da Câmara Municipal de Silves de 08 de Fevereiro de 2017, persistindo, assim, numa 
conduta de manifesta sonegação e ocultação de informação relativa à realização do “Pirate Week - 
Festival Pirata” de 2015 e 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A não prestação da informação solicitada pelo Município de Silves, nomeadamente da 
informação financeira referente aos eventos “Pirate Week - Festival Pirata” de 2015 e 2016, 
consubstancia uma total falta de transparência e de prestação de contas da Associação “Polis 
Apoteose”, com implicações negativas na futura atribuição de apoios públicos. --------------------------------  
 ----------- Por outro lado, é de lamentar que a Associação “Polis Apoteose” ainda não tenha assimilado 
que o seu relacionamento procedimental e comunicação institucional com os órgãos do Município de 
Silves deve operar-se nos termos da lei, designadamente no respeito pelas regras estabelecidas no 
Código do Procedimento Administrativo, e não através de publicações aleatórias via “Facebook”, ou 
outras comunicações que não sejam remetidas oficialmente para “expediente@cm-silves.pt” ou 
“gabinete.presidente@cm-silves.pt”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para que o executivo municipal permanente da Câmara Municipal de Silves possa informar a 
vereação não permanente sobre os assuntos do interesse da autarquia e dos particulares que com ela 
se relacionam, é necessário que a informação chegue oficialmente ao Município de Silves, através dos 
canais comunicacionais e institucionais criados nos termos da lei para esse efeito, situação essa que a 
Associação “Polis Apoteose” ainda não logrou descodificar. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Não obstante, importa referir que, em face do teor do comunicado que a Associação “Polis 
Apoteose” apresenta, e alega ter publicado no seu “Facebook”, como resposta ao abaixo-assinado dos 
comerciantes lojistas de Armação de Pêra, contra a realização do “Pirate Week - Festival Pirata”, e 
atendendo à insuficiente informação recentemente disponibilizada, a decisão da Câmara Municipal de 
Silves nunca poderia ser diferente daquela que consta da sua deliberação de 08 de Fevereiro de 2017.  
 ----------- Sublinhe-se que para o Município de Silves é indiferente se a Associação “Polis Apoteose” o 
classifica ou não como parceiro privilegiado; pois que, objetivamente, o que realmente interessa, na 
perspetiva da prossecução do interesse público, é aferir se o evento “Pirate Week - Festival Pirata”, tal 
como se encontra projetado atualmente, constitui ou não uma mais-valia para a economia local e o 
desenvolvimento sustentável de Armação de Pêra.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- É que, perante os protestos legítimos e fundados dos comerciantes lojistas de Armação de 
Pêra, bem como o seu recente abaixo-assinado, tudo indica que o evento “Pirate Week - Festival 
Pirata”, nos termos e condições em que é realizado, acarreta mais prejuízos do que benefícios para a 
vila de Armação de Pêra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por muito que a Associação “Polis Apoteose” não o pretenda reconhecer, os factos 
demonstram-nos que o “Pirate Week - Festival Pirata” realiza-se no domínio público municipal (espaço 
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público da propriedade do Município de Silves), cuja ocupação por particulares (sejam pessoas 
coletivas ou singulares), por força da lei, está dependente da obtenção de licença e do pagamento das 
respetivas taxas municipais, que constituem, por determinação legal, uma receita do Município de 
Silves, e que, por sua vez, integram o seu património financeiro (dinheiros públicos que constituem o 
erário público municipal), que pode ser replicado em investimento público que prossiga os interesses 
próprios das populações residentes no concelho de Silves. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Em termos objetivos, quando o Município de Silves decide isentar do pagamento de taxas 
pela ocupação do espaço público a Associação “Polis Apoteose”, bem como os expositores e 
comerciantes autorizados por essa associação a participar no “Pirate Week - Festival Pirata”, está, 
obviamente, a prescindir de arrecadar a receita tributária que lhe é atribuída pelo legislador, e, em 
consequência desse facto, está a limitar a sua capacidade de investimento público, com o único 
propósito de possibilitar a organização e realização do “Pirate Week - Festival Pirata”, assente na 
premissa de que esse evento é realmente uma mais-valia para Armação de Pêra. ----------------------------  
 ----------- No entanto, como a Associação “Polis Apoteose” considera que as isenções de taxas de 
ocupação do espaço público concedidas aos expositores e comerciantes autorizados por si a participar 
no “Pirate Week - Festival Pirata” de 2015 e 2016, que ascenderam ao total de € 19.775,96 (Dezanove 
mil, setecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos), não passam de um apoio virtual 
irrelevante, e que os atos administrativos de reconhecimento das isenções não passaram de meras 
abstrações, então não se justificará continuar a atribuir essas mesmas isenções (que, por sinal, não 
são de atribuição obrigatória), mais a mais atendendo a que os comerciantes lojistas de Armação de 
Pêra se opõem à presença de expositores, feirantes e vendedores ambulantes no “Pirate Week - 
Festival Pirata”.  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A argumentação constante da recente pronúncia da Associação “Polis Apoteose” revela-se, 
assim, incoerente e contraditória, quando nos recordamos que o Sr. Dr. Noel Vieira, Presidente dessa 
associação, sempre afirmou que sem a atribuição da isenção do pagamento de taxas de ocupação do 
espaço público aos expositores e comerciantes autorizados a participar no “Pirate Week - Festival 
Pirata” - apoio esse classificado agora como hipotético, virtual e irrelevante -, seria impossível àquela 
associação alavancar a organização e realização do evento, pois que careciam de cobrar joias de 
inscrição a todos os expositores e comerciantes, cujos valores ainda hoje são desconhecidos da 
autarquia.  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Que fique bem claro que, para o Município de Silves, nunca esteve em causa não permitir a 
realização do “Pirate Week - Festival Pirata” pela Associação “Polis Apoteose”, tanto assim é que 
sempre foram concedidas as autorizações e emitidas as licenças em nome da associação (sublinha-se 
que inexiste qualquer obrigatoriedade jurídica no deferimento dessas autorizações ou licenças), para 
que pudessem ser realizadas, no domínio público municipal, as atividades culturais, recreativas e 
lúdicas que corporizam a força motriz do evento. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que sempre esteve em causa é, antes, a capacidade organizacional e financeira da 
Associação “Polis Apoteose” - um grupo de jovens sem estrutura, conforme alegam - para poder 
desenvolver legalmente a sua atividade de organização, promoção e realização do “Pirate Week - 
Festival Pirata”, o que é agora confirmado pelos protestos e reclamações verbalizadas no recente 
abaixo-assinado dos comerciantes lojistas de Armação de Pêra. ---------------------------------------------------  
 ----------- Neste contexto, a acusação de que o Município de Silves muda as regras do licenciamento do 
“Pirate Week - Festival Pirata”, nas vésperas da sua realização, para prejudicar a ação da Associação 
“Polis Apoteose”, só pode ser interpretada como uma tentativa de disfarçar ou camuflar a incapacidade 
dessa associação para organizar e realizar um evento daquela envergadura, dentro do quadro legal 
aplicável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É que, na verdade, entre 2015 e 2016, a única alteração verificada prendeu-se com o facto da 
isenção de taxas dos expositores e comerciantes ter passado de total (em 2015) a parcial (em 2016), 
por decisão unânime de todas as forças políticas que integram a Câmara Municipal e a Assembleia 
Municipal de Silves, circunstância essa que foi explicada com a devida antecedência ao Sr. Dr. Noel 
Vieira, Presidente da Associação “Polis Apoteose”, com a indicação de todas as exigências 
burocráticas que deveriam ser asseguradas, conforme atesta o ofício do Município de Silves com a 
referência n.º 8.845, de 07 de Julho de 2016. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que aconteceu, depois disso, é que, apesar da Associação “Polis Apoteose” ter sido 
informada de todas as exigências legais e burocráticas aplicáveis - com três semanas de antecedência 
em relação à data do início do “Pirate Week - Festival Pirata” de 2016 -, nada foi promovido, a tempo e 
horas, para que os expositores e comerciantes autorizados a participar no evento cumprissem com o 



 
 

 

 

 

que foi determinado pelos órgãos municipais competentes, colocando-se, assim, e mais uma vez, em 
situação de total ilegalidade, tal como já tinha sucedido em 2015 e em 2014. -----------------------------------  
 ----------- Quando a Associação “Polis Apoteose” questiona qual a razão e o objetivo de sobrecarregar 
o processo de licenciamento a uma semana do evento, quando as licenças são requisitadas meses 
antes, fica-se com a sensação de alguma confusão no seio da associação, visto que continua a não 
distinguir as licenças especiais de ruído e as autorizações de ocupação do espaço público que são 
emitidas em seu nome, para desenvolver o seu objeto social, supostamente sem fins lucrativos, das 
licenças de ocupação do espaço público emitidas em nome dos expositores e comerciantes que 
desenvolvem a sua atividade comercial, com fins lucrativos, no domínio público municipal.  ----------------   
 ----------- Ora, enquanto as licenças e autorizações municipais concedidas à Associação “Polis 
Apoteose” têm sido emitidas com várias semanas de antecedência em relação à data do início do 
“Pirate Week - Festival Pirata”, já o mesmo não se pode dizer em relação às licenças de ocupação do 
espaço público dos expositores e comerciantes autorizados a participar no evento, pois que, conforme 
a realidade nos tem demonstrado, nunca são pedidas a tempo e horas, e quando o são, nem sempre o 
pedido vem acompanhado de todos os documentos instrutórios, que são obrigatoriamente do 
conhecimento da Associação “Polis Apoteose”, desde 2015. ---------------------------------------------------------    
 ----------- A incapacidade da Associação “Polis Apoteose” para assegurar o cumprimento de algo tão 
básico e elementar como o é a simples apresentação oportuna de um requerimento na Câmara 
Municipal de Silves, com identificação do requerente, número de identificação fiscal, morada, 
acompanhado de declaração de autorização formal da associação relativa à participação do expositor 
ou comerciante no “Pirate Week - Festival Pirata”, bem como de declarações de situação tributária e 
contributiva regularizada e do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis ao 
exercício da atividade comercial concretamente desenvolvida no espaço público, nomeadamente em 
matéria de HACCP, e respetivo pagamento da taxa não isentada (€ 34,25), de modo a poder ser 
emitida a correspondente licença de ocupação do espaço público, tem levado a que muitos dos 
expositores e comerciantes ocupem irregularmente o espaço público municipal, criando situações de 
concorrência ilícita para com os comerciantes lojistas de Armação de Pêra.   -----------------------------------  
 ----------- Note-se que, em 2016, os pedidos de emissão de licenças de ocupação do espaço público 
para expositores e comerciantes - que não refletem necessariamente o universo de todos os 
expositores e comerciantes que foram autorizados pela Associação “Polis Apoteose” a participar no 
“Pirate Week - Festival Pirata” - apenas foram apresentados no final do evento, quando a associação 
conhecia desde inícios de Julho de 2016 todas as “démarches” que deveriam ser promovidas e 
asseguradas para garantir a legalidade de todo o processo.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Não pode, assim, tolerar-se qualquer tentativa da Associação “Polis Apoteose” escamotear ou 
branquear as suas falhas, omissões, incongruências, equívocos e impreparações, procurando 
transferir as responsabilidades do seu insucesso para cima do Município de Silves, que, afinal de 
contas, nem sequer é considerado um parceiro privilegiado por aquela associação.  -------------------------  
 ----------- O facto da Associação “Polis Apoteose” consubstanciar uma associação juvenil, que goza de 
autonomia na elaboração dos seus estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus órgãos 
dirigentes, na gestão e administração do respetivo património e na elaboração dos planos de atividade, 
não a habilita a atuar à margem da lei, conforme se tem verificado, em clara ofensa ao disposto no 
artigo 6.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de Junho, nem a desresponsabiliza da ilicitude dos atos praticados 
contra a lei, ainda que no exercício das suas atividades sociais. ----------------------------------------------------  
 ----------- Acresce que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de 
Junho, são deveres das associações juvenis manter uma organização contabilística (devendo dispor 
de contabilidade organizada, quando ostentem planos de atividades de valor superior a € 100.000,00 
(Cem mil euros)) e elaborar relatórios de contas e de atividades nos termos da lei. ---------------------------  
 ----------- Por outra banda, o artigo 46.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2006, de 23 de Junho, determina que as 
associações juvenis estão sujeitas à fiscalização do Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ) e das demais entidades competentes, para controlo da verificação dos pressupostos dos 
benefícios respetivos e do cumprimento das obrigações daí resultantes, designadamente o Município 
de Silves, em virtude das isenções tributárias (benefícios fiscais) atribuídas direta ou indiretamente à 
Associação “Polis Apoteose”, para realização do “Pirate Week - Festival Pirata”. ------------------------------  
 ----------- Consequentemente, o Município de Silves pode, a todo o tempo, solicitar à Associação “Polis 
Apoteose”, enquanto entidade beneficiária de apoios financeiros previstos na lei (v.g., isenções 
tributárias), todos os documentos comprovativos e justificativos das atividades e iniciativas apoiadas. --  



 
 

 

 

 

 ----------- Sendo que, por força do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 47.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de 
Junho, o incumprimento das obrigações decorrentes dessa lei e a irregularidade na aplicação ou 
justificação dos apoios financeiros concedidos implica a aplicação de sanções, designadamente o 
cancelamento de apoios e a devolução total dos apoios financeiros indevidamente recebidos e a 
responsabilidade civil e criminal dos dirigentes associativos, nos termos gerais. -------------------------------  
 ----------- Portanto, em face do exposto, impunha-se que os dirigentes da Associação “Polis Apoteose” 
não se refugiassem na burocracia, opacidade e hermética do funcionamento interno da sua 
associação, bem como na ladainha dos chavões das políticas da juventude, do fomento da cidadania e 
do desenvolvimento do território, de leitura sempre muito atrativa e aprazível, para tentar justificar o 
injustificável, a saber, a sonegação e ocultação de informação financeira relativa à organização e 
realização do “Pirate Week - Festival Pirata” de 2015 e 2016. -------------------------------------------------------  
 ----------- Faz-se notar que, à luz da lei, a prestação da informação solicitada pelo Município de Silves é 
um mero acto de administração ordinária, e de simples expediente, da competência do Presidente da 
Direção da Associação “Polis Apoteose”, e, como tal, não está dependente da realização de qualquer 
Assembleia-Geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Logo, esta recusa da Associação “Polis Apoteose” na prestação da informação de cariz 
financeiro requestada pelo Município de Silves, para além de não possuir qualquer fundamento legal, 
não deixará de ser apreciada para efeitos do cancelamento de apoios financeiros futuros (diretos ou 
indiretos) e da efetivação da responsabilidade civil e criminal dos dirigentes associativos, nos termos 
gerais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- De modo que, perante todo este circunstancialismo, e tendo bem presente as razões de 
protesto dos comerciantes lojistas de Armação de Pêra, importa questionar qual a legitimidade da 
Associação “Polis Apoteose” para pedir ao Município de Silves que avalie o impacto económico que o 
“Pirate Week - Festival Pirata” gera para a vila de Armação de Pêra, e o retorno que isso implica para o 
concelho de Silves e suas populações, quando aquela associação nem sequer se digna a prestar 
contas e a facultar a informação solicitada para que aquela avaliação possa ser efetuada pela 
autarquia com o rigor, a exatidão e a exigência que se impõe, atendendo aos vários interesses em 
conflito----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Mais, em que moldes a Associação “Polis Apoteose” se disponibiliza a prestar 
esclarecimentos adicionais relativamente a informações que nem sequer se digna a prestar ao 
Município de Silves, para que a vereação da Câmara Municipal de Silves possa, no exercício do 
mandato conferido pelo povo, tomar decisões em consciência, em face da controvérsia existente 
acerca da realização do “Pirate Week - Festival Pirata”, legitimamente suscitada pelos comerciantes 
lojistas de Armação de Pêra?  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por tudo isto, volta-se a reiterar que a Associação “Polis Apoteose” deverá, em 
cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de Silves de 08 de Fevereiro de 2017, 
apresentar os Relatórios do “Pirate Week - Festival Pirata” de 2015 e 2016, contendo toda a 
informação solicitada pelo Município de Silves, no prazo máximo de 10 dias úteis. --------------------  
 ----------- Sendo certo que o não cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de Silves de 
08 de Fevereiro de 2017, em virtude da não prestação da informação solicitada pelo Município 
de Silves, importará as consequências legais acima já mencionadas. --------------------------------------  
 ----------- Por outro lado, e relativamente ao “Pirate Week - Festival Pirata” de 2017, chama-se a 
atenção da Associação “Polis Apoteose” para a necessidade de ter em devida consideração a 
recomendação emitida pela Câmara Municipal de Silves, através da sua deliberação de 08 de 
Fevereiro de 2017, e que vai no sentido da ponderação e revisão dos termos e condições em que é 
realizado aquele evento, na medida em que: ------------------------------------------------------------------------------  
a) Os comerciantes lojistas de Armação de Pêra pretendem que o “Pirate Week - Festival Pirata” 
ocorra fora do período do Verão, designadamente em alturas do ano em que os níveis de afluência de 
visitantes e turistas a Armação de Pêra são mais reduzidos, com o objetivo de atrair mais pessoas à 
vila numa época menos movimentada, e, deste modo, dinamizar a economia local; e que, 
b) Os comerciantes lojistas de Armação de Pêra, que desenvolvem a sua atividade a título 
sedentário ao longo do ano, pagando os correspondentes impostos a favor do erário público municipal, 
não pretendem que o “Pirate Week - Festival Pirata” envolva atividades de comércio a retalho não 
sedentárias, exercidas por feirantes e vendedores ambulantes, que se mostrem diretamente 
concorrenciais com as atividades de comércio desenvolvidas pelos comerciantes lojistas. --------------- 
-----------Assim sendo, estes legítimos anseios e preocupações dos comerciantes lojistas de Armação 
de Pêra deverão ser devidamente ponderados e atendidos pela Associação “Polis Apoteose”, aquando 



 
 

 

 

 

da organização e realização do “Pirate Week - Festival Pirata” de 2017 ou de qualquer outro evento 
similar na vila de Armação de Pêra.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os meus melhores cumprimentos. “ -------  
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo “Peço a vossa particular atenção para o documento 
que vos entreguei na reunião anterior, relativamente à Associação Polis Apoteose, e à forma como a 
Associação se dirigiu quer à Câmara, quer à minha pessoa.----------  ----------------------------------------------  
 ----------- Acho que o modo como esta se dirigiu a este órgão e a mim, enquanto Presidente de 
Câmara, é desrespeitoso, dai ter elaborado esta resposta que, repito, espero que tenham tido algum 
tempo para a ler. De reforçar que este executivo nunca teve atitudes que pudessem, ou tentassem, 
dificultar as atividades desta associação, pelo contrário, foi o próprio executivo permanente que trouxe 
a proposta de isenção do pagamento das taxas, devidas pela ocupação do espaço público, com a 
iniciativa do Pirate Week, tanto em 2015 como em 2016!--------------------------------------------------------------
--------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E parece-me que os montantes em causa não serão de somenos importância, pois estamos a 
falar de valores na ordem dos 15.000,00 € no primeiro ano, 2015, e de cerca de 11.000,00 € em 2016. 
E isto, porque em 2016 solicitámos que os vendedores que participassem viessem previamente 
levantar as respetivas licenças. Parece-me que com isto fica bem patente a nossa intensão de 
colaborar com a Associação para a realização do Pirate Week!------------------------------------------------------
-----------E já que estamos a falar de colaboração, não posso deixar de mencionar que a nossa opinião, 
acerca da data da realização do evento, nunca foi tida em consideração, sendo aquela apenas 
comunicada ao Município como uma decisão irrevogável e unilateral, tomada em exclusivo pela Polis 
Apoteose.----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------  
 ----------- E mais, promovemos esta iniciativa na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, mesmo não 
concordando com a data proposta para a realização do Pirate Week.-------------------------------Para além 
disso, também os comerciantes de Armação de Pêra não concordam com a data em questão, tal como 
consta do abaixo-assinado que nos foi dirigido e do qual vos dei conhecimento.--------------------------------
----------Posto isto, peço-vos que analisem, ponderem muito bem, quer o abaixo-assinado quer a 
postura da Associação Polis Apoteose.” ------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra referindo “Esta postura da Associação Polis 
Apoteose, para mim, não é novidade, nem para todos os que aqui estão presentes. Ninguém tem 
memória curta, e como tal, lembrar-se-ão da postura que aqui tiveram no primeiro ano, não 
reconhecendo o senhor Vice-Presidente como responsável do órgão Câmara Municipal. É lamentável 
que assim seja, e como disse a Sra. Presidente, é evidente que ninguém aqui está a impedir o que 
quer que seja, sendo que a única coisa que tem sido apontada é exatamente a da data da 
concretização da atividade. A data escolhida pela Associação inviabiliza a prestação de outro tipo de 
apoios, nomeadamente logísticos, nos mesmos moldes em que apoiamos outras associações, e isto já 
lhes foi dito por inúmeras vezes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------     
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra dizendo “Aquando da primeira edição do “Pirate 
Week”, a Dra. Cristina Santos, aqui em sede de reunião de câmara, referenciou a sua preocupação 
acerca da segurança na Fortaleza. Em resposta a esta preocupação, e como também tinha havido um 
pedido verbal do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, relativo ao empréstimo de 
umas baias, desloquei-me à Fortaleza de Armação de Pera para, no local, aferir do que efetivamente 
se passava. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando lá cheguei, dirigi-me ao Presidente da Associação e perguntei-lhe se questionei-o se 
o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra já tinha ido levantar as baias, ao que me 
respondeu que “”As baias são do povo, nós pagamos impostos e que foi buscar as baias fui eu!”” Isto 
num primeiro momento, depois verifiquei que os candeeiros se encontravam cobertos com 
serapilheira, e dadas as obvias questões de segurança que isso acarretava, voltei a questionar se o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra tinha falado com os eletricistas do Município a 
este propósito. A resposta que obtive foi que não, não tinham falado e que tinham sido eles a colocar a 
sarapilheira nos candeeiros. Eu, aos anos que estou na vida política, e já não são poucos, nunca em 
tempo algum assisti a uma coisa assim, muito menos por parte de um responsável por uma 
Associação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto tomou a palavra dizendo “Concordo plenamente 
com a Sra. Presidente. Se houve uma postura menos correta têm que se retratar e não podem dirigir-
se dessa forma a uma instituição pública como é a Câmara Municipal. -------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Também sei que é uma associação poli-partidária. Conheço bem o trajeto destes jovens, uma 
vez que foram meus alunos, e para tentar apaziguar as partes, sugeria que houvesse uma tentativa de 
diálogo, encontrando-nos, desde já, disponíveis para prestar todo o apoio que entenderem por 
conveniente. Queremos que haja uma tentativa de acalmia, de diálogo e que o bom senso venha a 
imperar. Para finalizar, gostaria de dizer que lamento profundamente toda esta situação.” ------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo “Obviamente que não me revejo em qualquer 
tipo de postura que seja menos correta para com o executivo permanente. Para mim, esse tipo de 
postura é entendido como sendo dirigida ao Executivo Municipal como um todo, e não apenas ao 
Executivo Permanente ou à Sra. Presidente. Como tal, penso que não seja essa a melhor maneira de 
levar as coisas a bom porto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não disponho de muita informação relativamente ao relacionamento desta Associação com a 
Câmara, a não ser o que consta das informações que nos são entregues e daquilo que resulta das 
intervenções que os representantes daquela apresentaram, tanto por escrito, como oralmente em 
reuniões de câmara públicas. A postura que o executivo permanente tem tido, relativamente a esta 
associação, tem sido assumida através de todo o apoio que tem sido dado e por isso gostaria que toda 
esta situação fosse resolvida com bom senso e ponderação, desejando que, tão breve quanto 
possível, se chegue a um consenso e que sejam ultrapassadas e relevadas as diferenças.” ---------------   
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo aos presentes “Gostaria de agradecer as vossas 
palavras e, apesar de não ter ainda falado com os restantes membros do executivo, embora acredite 
que me apoiem, tenho esperança que os membros da associação não se revejam nas atitudes do 
atual presidente da Polis Apoteose. ----------------------------------------------------------------------------------------- - 
-------- Irei convidar a coletividade para estar presente numa reunião de câmara pública, para podermos 
aferir de toda esta situação. Esta terá lugar assim que for entregue o relatório de prestação de contas, 
tal como a lei obriga quando são concedidos benefícios fiscais, como foi o caso.-------------------------------
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por falar nesta obrigação legal de prestação de contas, gostaria de deixar uma chamada de 
atenção e alertar para o especial cuidado que o Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra 
deverá ter no tratamento destas questões.”-------------------- -----------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto interveio dizendo “Para além da postura pouco 
adequada, apresentada pelo Presidente da Associação, penso que terá que haver da nossa parte, 
enquanto órgão executivo, algum rigor no tratamento desta questão. Uma vez que existe um prazo 
para as Associações apresentarem os relatórios de prestação de contas, entendo que este deve ser 
cumprido por todas as Associações e/ou Coletividades que recebem estes apoios públicos, sob pena 
de não virem a poder candidatar-se a futuros apoios. E isto deverá ser aplicado mesmo aos casos em 
que o apoio não seja prestado através da atribuição de um montante, mas através da atribuição da 
isenção do pagamento de taxas, pois esta já constitui um apoio que estamos a conceder e, como tal, 
deverá ser contabilizado.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO MISTO, SITO EM BARROCAL, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 4118/19910502, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 203, 
SECÇÃO JT, E ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 2453, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Peter Albert Muddiman e Sheree Kim Muddiman. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do perecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM ATALAINHA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 4666/19920414, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 174, 
SECÇÃO IS, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves, C.R.L. -----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do perecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM PEDREIRINHA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 03021/021089, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 117, 
SECÇÃO IJ, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Michele Christine e Alastair Graham Coss. -------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do perecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
ENCONTRO MULTICULTURAL LUSO MIX, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017, A REALIZAR-SE NO 
PAVILHÃO FISSUL, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 15H00 E TÉRMINO ÀS 07H00, DO DIA 12/03/2017 
– RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa de Angola no Algarve. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TRAÇADO DE CAMINHO EM PRÉDIO 
EXISTENTE NO SÍTIO DA SILVEIRA, EM SÃO MARCOS DA SERRA, COM A FINALIDADE DE 
PERMITIR A UTILIZAÇÃO DO TERRENO PARA APOIO À AGRICULTURA. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: MANUEL CUSTÓDIO GONÇALVES. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente pareceres da Divisão Jurídica e Administrativa, da Junta de Freguesia de São 
Marcos da Serra de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -----------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a alteração do traçado do caminho, nos 
termos da informação prestadas pelos serviços. Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1025, ADJUDICADA À EMPRESA 
“CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS S.A.”. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa (AOP – Apoio aos Órgãos e ao 
Oficial Público) e minuta de contrato, de que se anexam fotocópias e se dão por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA FINALIDADE DE QUIOSQUE PARA 
ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS, SITO NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, declarações, Ficha 
de Segurança contra Incêndio e outros de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração de uso, nos termos e 
condições das informações técnicas prestada a 22/12/2016 e 3/3/2017. ------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – AVALIAÇÃO DA PARCELA DE TERRENO A DESANEXAR DO PRÉDIO 
RÚSTICO, SITO EM BARROCAL, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, PARA 
CELEBRAÇÃO DA ESCRITURA DE CEDÊNCIA PARA DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL. ----------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Miguel Esteves Cabarrão D‘Albuquerque -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa (AOP – Apoio aos Órgãos e ao 
Oficial Público) e Relatório da Comissão de Avaliação de Bens e Imóveis (CABI), de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o valor proposto pela CABI para a parcela 
em apreço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PREÇO PARA VENDA DO LIVRO "PROMONTORIA 
MONOGRÁFICA HISTÓRIA DO ALGARVE 03" - FRAGMENTOS PARA A HISTÓRIA DAS 
CULTURAS DE ESCRITA: DA IDADE DO FERRO À ERA DIGITAL", NO VALOR DE 12,00€.-------------  
 ----------- Presente informação da Divisão da Cultura Turismo e Património, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço de venda da publicação identificada 
em epígrafe em 12,00€ (doze euros). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ADESÃO AO PROJETO "PORTUGAL A NADAR" 
TUTELADO PELA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, protocolo de adesão e cabimento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO – REGULAMENTO DE TARIFAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO DE SILVES – 
APROVAÇÃO FINAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de aprovação da versão final do regulamento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
--------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O LICENCIAMENTO DA 
ATIVIDADE DE CAMPISMO E CARAVANISMO OCASIONAL E PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
DE AUTOCARAVANISMO - APROVAÇÃO FINAL. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de aprovação da versão final do regulamento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
--------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. -----------------------------------------------------------------------  
  ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL DE SILVES – APROVAÇÃO 
FINAL. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de aprovação da versão final do regulamento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
--------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. -----------------------------------------------------------------------  
  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – REGULAMENTO DE APOIO SOCIAL A PESSOAS E FAMÍLIAS 
CARENCIADAS OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – APROVAÇÃO FINAL. ----------------------  
 ----------- Presente proposta de aprovação da versão final do regulamento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
--------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – REGULAMENTO DE MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SILVES – APROVAÇÃO FINAL. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de aprovação da versão final do regulamento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
--------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 
DE SILVES – APROVAÇÃO FINAL. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de aprovação da versão final do Regulamento e tabela de taxas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
--------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal, nos termos da proposta. -----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR – ANO LETIVO 2016/2017 CIRCUITO SBM4 (AJUSTE DIRETO, DE 
ACORDO COM A ALÍNEA A) DO Nº 1 DO ARTIGO 16.º CONJUGADO COM A LÍNEA A) DO N.º 1 DO 
ARTIGO 27.º, AMBOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS (CPP), APROVADO PELO 
DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, COM A REDAÇÃO INTRODUZIDA PELAS 
RESPETIVAS ALTERAÇÕES) – RETIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da seção Aprovisionamento, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, retificar a deliberação de câmara de 8 de março 
de 2017, nos termos da informação. Assim onde se lê “(…) Manuel Rita D’Assunção”, passar-se-á a ler 
“José Manuel Santos D’Assunção”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 7. ------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 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. ------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 7. ----------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 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. ------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 onze horas 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.  ------------  
 


