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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 19  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 7 DE JUNHO DE 2017----------------------------  
 ---------- Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal no Auditório Municipal, reuniu pelas dez horas, 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 Serpa que se fez substituir pelo Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que 
a Sr. Vereadora Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia sucessivamente na lista, 
não pode estar presente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. D. Anabela Cristina Martins Louça, Assistente Técnica da Câmara 
Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foram aprovadas por unanimidade a ata Nº 12 da reunião ordinária pública de 
Câmara realizada a 05 de abril de 2017, a acta Nº 13 da reunião ordinária de Câmara 
realizada a 12 de abril de 2017 e a acta Nº 14 da reunião extraordinária de Câmara realizada 
a 20 de abril 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 13 919 974,42 € (treze milhões novecentos e 
dezanove mil novecentos e setenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos), e o de 
operações não orçamentais é de 510 814,39 € (quinhentos e dez mil oitocentos e catorze 
euros e trinta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra deu início à reunião de Câmara 
Ordinária Pública, de 07 de Junho de 2017, declarando: “ Como habitualmente, será gravada 
para auxiliar quem está a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se 
diz, esta será esclarecida na gravação, sendo eliminada após a aprovação da ata.” --------------- 
 ----------  “Quanto a informações, eu não sabia que iria cá estar o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra, e precisamente as informações que tencionava prestar são a 
propósito da lamentável situação em que se encontra a limpeza urbana de Armação de Pêra 
e do Pirate Week. Por isso, neste momento, apenas vos darei cópia da “Nota Informativa- 
PIRATE WEEK 2017” da Junta de Freguesia de Armação de Pêra.”. ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra para informar o seguinte: “A primeira fase de 
execução dos trabalhos da estrada Boião-Azilheira já se iniciou, perfazendo num investimento 
de 326.000€ (trezentos e vinte seis mil euros). De salientar que esta obra constitui o 
cumprimento da pretensão da população e da respectiva Junta de Freguesia, de há muitos 
anos e que finalmente vai ser uma realidade, o que muito nos apraz.------------------- --------------    
 ---------- Mudando de assunto para vos dar conta que a empresa, contratada para o efeito, 
continua a lavar os moloks de Armação de Pêra; que o tractor roça mato está na estrada 
entre o Algoz e Silves; os calceteiros estão em São Bartolomeu de Messines; os pintores, 
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está uma equipa em Silves e iniciámos a pintura do casino de Armação de Pêra; a Rede 
Viária está em Pêra e os pedreiros estão em São Marcos da Serra e Tunes.” ----------------------  
-------- A Senhora Vereadora Maria Luiza Medeiro Conduto Luís tomou a palavra, tendo 
informado acerca das principais actividades que se encontram a decorrer no Concelho: --------  
 ---------- “Encontram-se abertas as inscrições para o programa “Férias Super Fixe” que irão 
decorrer no mês de julho, para crianças entre os 6 e os 12 anos. Este ano para além do 
programa para crianças dos 6 aos 12 anos irá ser promovido um programa para a juventude 
com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos que irá decorrer entre 26 e 28 de julho. 
Durante o período de ocupação de tempos livres, os participantes tem direito a transporte, 
caso os mesmas sejam fora da área de Ocupação de Tempos Livres, seguro de acidentes 
pessoais, certificado de participação e uma bolsa de participação no valor de 10 (dez) euros 
por dia, num total de 50 (cinquenta) euros por semana, atribuídos através de um cheque 
oferta, patrocinando pela CPCJ de Silves, que se juntou à Câmara Municipal de Silves para 
se poder proporcionar as ocupações aos jovens dos 13 aos 17 anos, o que era um lacuna 
que existia uma vez que o programa das “Férias Super Fixe” apenas contemplava crianças 
com idade até aos 12 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Hoje, dia 7 de junho, irá decorrer na sala polivalente do Museu de Arqueologia, uma 
acção de sensibilização “Comportamentos de Risco e Aditivos”, destinada aos beneficiários 
do RSI (rendimento social de inserção). -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 8 de junho o Polo de Educação ao Longo da Vida de São Marcos da Serra, 
levará a cabo mais um Workshop inserido na actividade “sou professor por um dia”, neste 
caso dedicado à cozinha tradicional. Os workshops realizados em São Marcos da Serra têm 
sido um sucesso na aldeia e têm estado normalmente associados à gastronomia.  ---------------  
 ---------- No próximo dia 9 de junho, o estabelecimento prisional irá receber um atelier de 
escrita criativa designado por um “Um saco de Palavras”. ------------------------------------------------  
 ---------- Nos dias 9, 10 e 11 de junho irá decorrer a “V Festa do Caracol”, no jardim Municipal 
de Messines organizada pela União Desportiva Messinense. --------------------------------------------  
 ---------- No dia 10 de junho, o pavilhão do Silves recebe o XXVII, Festival Gímnico “Cidade de 
Silves” organizado pela junta de freguesia. E o Polo de Educação ao longo da vida de Silves 
apresenta no Teatro Mascarenhas Gregório a peça de teatro “O Passado e o Presente”, pelas 
21h30. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De 12 a 16 junho o Agrupamento de Escolas de Silves, realiza a Semana do 
Agrupamento que encera no dia 16 com um arraial em diferentes escolas do concelho, 
nomeadamente na Escola EB 2,3, em Silves, na Escola EB 2,3, em São Bartolomeu de 
Messines e na Escola Primária de S. Marcos da Serra. ---------------------------------------------------  
 ---------- A partir do dia 12 de junho e até ao dia 30 de junho a Biblioteca Municipal de Silves 
terá patente a exposição itinerante “Entre mil águas vida literária de Casimiro de Brito” pela 
fundação Manuel Viegas Guerreiro. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 13 de junho a Biblioteca Municipal de Silves recebe sessões colectivas de 
informação sobre direitos e deveres das pessoas inscritas no IEFP (Instituto de Emprego e 
Formação Profissional) destinado a utentes desempregados. -------------------------------------------  
 ---------- De 13 a 14 de junho a companhia Al-teatro apresenta a peça “Salt (e) adores de 
Histórias”, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola de São Bartolomeu de Messines». --------  
  ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais deu a Exma. Sr.ª Presidente conhecimento que, à data de 7 de junho de 2017, o 
valor dos fundos disponíveis era de 7 510 407,02 € (sete milhões quinhentos e dez mil e 
quatrocentos e sete euros e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto tomou a palavra para dizer o seguinte: “O 
PSD tem uma proposta de atribuição de louvor que passo a ler:--------------------------------------  
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----------» “ Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- a vida de serviço do Padre Manuel de Almeida Condeço; -------------------------------------  
 ---------- a entrega às comunidades do Algoz e Tunes que sempre serviu como sacerdote, e 
onde desenvolveu importante acção pastoral e humana, atento às necessidades dos outros e 
pilar na defesa dos valores da humanidade; ------------------------------------------------------------------  
 ---------- a criação de diversos organismo públicos, de onde se destaca o agrupamento 1293 
do Algoz do Corpo Nacional de Escutas; ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  a defesa que sempre fez do património da freguesia do Algoz, com especial 
importância da protecção dada ao património móvel, onde foi efectuado levantamento com 
vista à criação de museu no algoz, bem como a sempre presente voz na defesa da Ermida da 
Senhora do Pilar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  a sua disponibilidade de participação nos eventos que ocorrem nas suas paroquias e 
no concelho; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  a defesa que sempre fez, daqueles que lhe foram confiados; --------------------------------   
 ---------- Têm os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Silves a honra de propor: --------  
 ---------- A atribuição de um Voto de Louvor, pelo exemplo de vida e serviço do Reverendo 
Padre Manuel de Almeida Condeço, actual Prior da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade 
do Algoz e de Tunes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais se propõe que a presente, depois de votada e aprovada seja levada 
conhecimento do referido sacerdote, de Sua Excelência Reverendíssima, D. Manuel Neto 
Quintas, Bispo do Algarve, da Assembleia Municipal de Silves, da União de Freguesias de 
Algoz e Tunes e de toda a comunicação social. A Vereação Democrática.”» ------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Eng. Domingos Matias fez uso da palavra informando “Não sei se os 
serviços de limpeza têm conhecimento, mas há um molok que foi destruído num acidente no 
Palmeiral.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vice-presidente interveio para esclarecer que “O seguro do senhor envolvido 
no acidente assumiu o custo da reparação.” ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------   
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos:------ 
 ---------- Munícipe: Joaquina Maria.----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Ocupação do Casino de Armação de Pêra. ---------------------------------------  
------------ A Sra. D. Joaquina Maria começou a sua intervenção dizendo que vinha à reunião 
porque já tinha água no casino de Armação de Pêra, mas queria saber se a Câmara iria 
colocar a electricidade até Setembro. Adiantou que, se a Câmara não colocasse a 
electricidade, ela já tinha falado com a Sra. D. Edna para que a mesma intercedesse junto da 
EDP, de modo a que esta colocasse um contador que seria pago todos os meses, por si. A 
Sra. D. Joaquina Maria continuou, descrevendo um desentendimento existente com as 
restantes ocupantes do casino. -----------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- A Sra. D. Joaquina Maria prosseguiu dirigindo-se à Sra. Vereadora Dra. Maria da 
Graça dizendo: «na última reunião que tivemos aqui essa senhora disse que “aí a senhora 
tem de sair de lá”, a senhora não conhece bem a situação». --------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio esclarecendo: “Tal como lhe tinha dito, a câmara 
não terá mais nenhuma intervenção na questão da electricidade. Assim, a Sra. D. Joaquina 
deverá tentar chegar a acordo com a Sra. D. Edna, por forma a resolver o assunto.” -------------    
 ---------- A Sra. D. Joaquina Maria prosseguiu dizendo que a Sra. D. Edma lhe tinha pedido 
que falasse com a Sra. Presidente a respeito do contador de electricidade, já que iria à 
reunião de Câmara, tendo a Sra. Presidente, para terminar, declarado: “Eu vou falar 
directamente com a Edma, não se preocupe. Nós vamos tentar resolver a situação para o 
bem de todos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra declarando: “Não vou 
entrar em diálogo com a senhora, só vou lembrar que o que disse não é verdade e deve estar 
gravado. Eu não a conheço de lado nenhum para dizer se é boa pessoa ou não. O que eu 
disse, foi que sendo a Câmara detentora do espaço, tem que ter em atenção o 
comportamento adequado ou inadequado das pessoas que lá estão a ocupá-lo. Se o 
comportamento for inadequado, como disseram as outras senhoras, então a Câmara deve 
tomar uma posição.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Carlos Serra. -------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Assunto: Venda de Farturas na Frente Mar de Armação de Pêra. ----------------------  
----------- O Sr. Carlos Serra começou por dar os bons dias aos presentes, passando a expor a 
sua situação. “Não é o primeiro ano e não será o último em que vendo farturas na Avenida 
Beira Mar. Este ano, puseram uma cláusula no Edital em que só se podem candidatar os 
residentes no concelho de Silves. Eu posso só ter uma morada fiscal, mas já venho para cá 
há mais de 15 anos, e não é o querer vir para cá, é o precisar de vir para cá, é o precisar de 
trabalhar. Nestes anos todos, acho que não tive conflitos com ninguém, acho que toda a 
gente gostou de mim. Se a cláusula diz que é para moradores de Silves então eu fico 
automaticamente excluído. Eu sei que existem dois residentes no concelho com o mesmo 
produto e existem dois lugares. Eu por mim não concorria a lugar nenhum. Eu dava aos dois 
irmãos e se me derem autorização eu fico no terreno. E assim dá para todos. Eu não quero 
muito para mim, só quero um bocadinho para mim! Era a questão de não tentar arranjar mais 
conflitos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra para dizer: “O que eu poderei dizer 
é que face ao ponto em que se encontra o processo, neste momento torna-se um pouco difícil 
alterar a posição que nós tomámos aqui. Nós deveríamos ter sido abordados com mais 
antecedência, para podermos assim analisar essa situação e tentarmos chegar àquilo que, 
eventualmente é a sua necessidade. Aqui, e houve se calhar motivos óbvios, não interessa, 
não chegou efectivamente essa situação, porque se as coisas tivessem sido abordadas mais 
cedo, com certeza que nós, independentemente da decisão, que até poderia ser a mesma, 
iríamos ter também em atenção a sua situação. E a sua situação vem agora no fim, quando 
as coisas já estão consolidadas e estão regulamentadas. No entanto, aquilo que lhe posso 
dizer é que os princípios que têm norteado a posição da nossa força politica, digo nossa, 
minha e da Dra. Graça são, no fundo, no sentido de consolidar as opiniões do executivo 
permanente, relativamente a este assunto e a outros assuntos, e neste, realmente, não 
apresentámos qualquer tipo de oposição no sentido de não permitir o plano proposto pelo 
executivo permanente. Portanto, tenho pena que não tenha vindo mais cedo porque, se 
calhar, a sua situação teria sido vista e analisada de forma diferente.” --------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto interveio para questionar o Sr. Carlos Serra 
sobre se o mesmo só vinha para o concelho nesta altura do ano ao que o Sr. Carlos Serra 
respondeu que sim. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para esclarecer: “Eu gostaria de 
acrescentar mais uma coisa, se me permitir. O Sr. até podia ser cá residente, mas há outra 
cláusula que o Carlos não cumpre. No edital está previsto, como impedimento à apresentação 
de candidatura, situações em que não tenham sido acatadas deliberações que tenham sido 
tomadas por nesta Câmara. E o Carlos não acatou. Ocupou um terreno particular, na Frente 
Mar de Armação de Pêra, dois anos seguidos, quando foi alertado que não o podia fazer. Por 
isso, não é uma questão só de residência, também é uma questão de não ter acatado o que 
tinha sido deliberado por esta mesa. Na Frente Mar não era permitida a venda de farturas, e 
nós dissemos-lhe, pois o Carlos veio aqui várias vezes falar comigo.---------------------------------- 
 ---------- Neste caso concreto, o Carlos não cumpre com dois requisitos: a residência e o facto 
de não ter cumprido as deliberações e despachos que foram dados no sentido de se retirar. 
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Atendendo a estas circunstâncias, dificilmente poderíamos ter aqui uma solução diferente. E 
como disse o Sr. Vereador Rogério Pinto, efectivamente, o edital já está a ser publicado, 
penso que terá sido hoje, por isso está a ver, as circunstâncias são mesmo estas.” --------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Ricardo Pinto. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Pirate Week. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Ricardo Pinto começou a sua intervenção por cumprimentar os presentes e 
prosseguiu expondo: “Eu venho aqui, no seguimento da oportunidade que me foi dada, no dia 
10 de maio, de fazer uma intervenção numa reunião de Câmara para falar relativamente ao 
Pirate Week, o Festival Pirata, a qual agradeço mais uma vez.------------------------- ----------------  
 ---------- Dar-vos nota que desde esse dia para cá houve alguns dados novos que 
aconteceram. A grosso modo, as datas que foram apontadas nesse dia sofreram uma 
alteração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- A Polis Apoteose, que até agora tem assumido por si só a organização do evento, 
procurou encontrar um parceiro para a organização, de forma a dividir algumas tarefas 
inerentes ao mesmo e foi esse parceiro, que é a Andarte – Associação Nacional de 
Desenvolvimento do Artesanato, que formalizou junto da Câmara o pedido de licenciamento, 
no dia 18 de Maio, salvo erro. No dia 19 de maio, a Junta de Freguesia emitiu o parecer 
favorável, mas a verdade é que até à data de hoje, esses requerimentos ainda não foram 
remetidos a esta reunião para deliberação deste órgão.----------------------------------  ----------------  
 ---------- Eu queria perguntar, em primeiro lugar, se neste momento falta algum elemento para 
que o assunto possa ser analisado e deliberado em reunião. Porque o assunto é da maior 
urgência, já era urgente no dia 10 de maio, e já vim cá nessa altura e insisti para que fosse 
recebido porque, de facto, há um tempo necessário para que as coisas sejam feitas e bem 
feitas, como se pretende. Dar-vos nota que, por exemplo, ontem abriram as inscrições para a 
Feira Medieval de Silves e neste momento faltam 5 semanas para a data que está proposta 
para a organização deste evento.----------------------------------------------------- ---------------------------   
 ---------- Ao não ser tomada uma decisão célere, que eu até gostaria que pudesse vir a ser 
equacionada hoje, embora saiba que não está na ordem de trabalhos, mas assumir um 
compromisso, seja ele qual for, sim ou não, mas que não seja um nim, porque efectivamente 
há muita coisa que tem de ser feita, e que só pode ser iniciada depois das licenças estarem 
emitidas. Nomeadamente, o pedido de contadores à EDP, para se evitar o uso de geradores, 
que criaram problemas em anos anteriores; o processo das inscrições dos expositores que 
pretendem vir a participar neste evento e outras situações.----------------------------------------------- 
 ---------- Depois, dizer-vos também que a isenção do pagamento que é pedida pela Andarte, 
enquanto subscritora desse requerimento, no meu entendimento, e falo disto porque já 
começaram a surgir dúvidas quanto a isso, não vejo motivo nenhum para que não seja isenta 
ou dispensada desse pagamento, porque isso acontece noutras situações, e já aconteceu, 
inclusivamente com a Andarte em anos anteriores, noutros eventos, em Armação de Pêra. E 
acontece por exemplo, e peço que não interpretem isto com qualquer sentido depreciativo em 
relação à organização pois é muito meritória, com a “Subida Impossível” que é organizada 
pelo Moto Clube de Albufeira há largos anos. E é um dos eventos que, e muito bem, acontece 
no concelho de Silves, que é muito importante para a promoção do nosso concelho, mas que 
é organizado por uma colectividade que está sediada noutro concelho.------------------------------- 
 ---------- E depois, há um conjunto de documentos que a Câmara exigiu à Polis Apoteose, que 
eu sei que estão em falta, mas não sei que se a Câmara procede assim com mais alguma 
colectividade do concelho, mas se não procede, devia faze-lo porque nós achamos que é 
assim que deve ser feito. Nós, enquanto Junta de Freguesia, num programa que temos para 
as instituições, prevemos também um apoio financeiro e uma das exigências que temos, é 
que só beneficia desse apoio quem cumprir com os requisitos que temos definidos e após 
apresentação de relatórios e de um comprovativo de despesas. Apenas e só nestas 
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circunstâncias é que as colectividades podem beneficiar do nosso apoio financeiro e não 
percebo porque é que só a Polis Apoteose é que é abordada nesse sentido.------------------------ 
 ---------- Em tempos, os programas de apoio que a Câmara tinha, previam um apoio financeiro 
para as actividades pontuais e eu recordo-me, porque era técnico na Câmara nessa altura, 
que aí sim, era habitual isso acontecer. Mas a partir do momento em que a Câmara deixou de 
atribuir esses apoios financeiros para as actividades pontuais, aquilo que tenho conhecimento 
é que deixaram de ser pedidos esses relatórios. Era só a nota que queria deixar porque 
efectivamente, na minha modesta opinião, há aqui uma diferença de tratamento para 
situações que são equiparadas.----------------------------------------------  -----------------------------------  
 ---------- Mas aquilo que queria deixar como nota final em relação a este assunto é tão simples 
quanto isto: ou é tomada uma decisão imediata, seja ela qual for, em relação a este assunto 
ou o evento, muito possivelmente, não terá condições para acontecer. E é tudo o que tenho 
para dizer em relação ao Pirate Week.----------------------------------------------------- --------------------  
 ---------- Para além disso, e aproveitando o facto de cá estar, e aliás foi mais este assunto que 
me trouxe cá, queria perguntar em que ponto é que está o processo de construção da sede 
da Junta de Armação de Pêra. Acompanhei o processo desde o início, participei nele, soube 
do concurso que foi aberto, já falei disso também na Assembleia Municipal. Na altura, disse 
que o concurso ficou deserto e a Sra. Presidente corrigiu-me, e muito bem, porque disse que 
foi apresentada uma proposta, mas acima do valor base pelo que teve de ser excluída. E o 
concurso voltou, por assim dizer, à estaca zero, ao ponto inicial. Dizer que foi deliberado por 
este órgão um aumento do valor base o que, há partida, já tornaria mais apetecível, para as 
empresas deste ramo de actividade, concorrerem à obra. Mas, de lá para cá, não tive 
qualquer informação em relação a isto. Também estive ausente, por motivos de ordem 
pessoal, mas queria perguntar, neste momento, em que ponto é que o assunto está e qual é a 
expectativa do executivo relativamente à adjudicação e por ventura início da obra, porque, 
como bem sabem, foi um compromisso político assumido por todas as forças políticas, 
incluindo uma das situações que a mim, pessoalmente, enquanto presidente da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra, me fez viabilizar um pedido de empréstimo.------------------------ 
 ---------- Por fim, só mesmo porque não referi, peço desculpa mas serei muito breve, queria 
portanto referir que nós freguesia, estamos com muitas dificuldades em conseguir garantir 
uma limpeza urbana eficaz em Armação de Pêra. Estamos, neste momento, a tomar medidas 
de ajustamento para que possamos melhorar nesse capítulo porque vem aí o verão e é uma 
altura muito difícil. Também já pedimos o habitual reforço junto da Câmara que, tenho a 
certeza, estará por horas, por dias.------------------------------------------------------ ------------------------   
 ---------- Queria ainda pedir ajuda para uma situação, que nós não estamos mesmo a 
conseguir, que é a aplicação de herbicida em algumas zonas. Pedia encarecidamente ao 
executivo, mesmo que a título excepcional, pudessem ajudar nesse capítulo, porque nós não 
temos meios para garantir tudo; para fazermos a aplicação temos que deixar de fazer a 
varredura de ruas, para fazer a varredura de ruas ou aplicação de herbicidas, deixamos de 
fazer outras intervenções, muitas vezes, em espaços verdes. Mas a verdade é que pedia 
encarecidamente que nos desse esse apoio nesta altura, e é tudo. Obrigado.” ---------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para dizer: “Ainda bem que fala acerca 
destes assuntos, não sabia que ia estar aqui presente, mas ainda bem que está, pois assim 
tenho a oportunidade de lhe responder de viva voz e de “olhos nos olhos”.--------------------- 
Acerca do último ponto da sua intervenção, gostaria de lhe dizer que nós temos por hábito ir 
frequentemente a todas as Freguesias do Concelho e muito lamento que a Freguesia que 
está em piores condições, em termos de limpeza, seja a Freguesia de Armação de Pêra, pois 
é justamente a freguesia com a menor área: tem 8 km2.--------------------------------------------------- 
 ---------- Infelizmente, já tínhamos constatado a incrível falta de limpeza urbana que Armação 
de Pêra apresenta e por isso mesmo, trazia hoje o Acordo de Execução que foi aprovado no 
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início deste mandato autárquico, entre o Município e a Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra, no que diz respeito à limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros.--------  
 ---------- De acordo com este documento, o Município transferiu para a Junta de Freguesia» A 
limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, que compreendem, 
nomeadamente, a varredura e lavagem, manual ou mecânica, das vias e espaços públicos, a 
recolha dos monos/verdes e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. O exercício 
da competência delegada envolve a prática de todos os actos necessários à prossecução do 
interesse público, incluindo a varredura e lavagem das valetas, bermas e caminhos 
municipais.” Sendo que o município se comprometeu a disponibilizar e a transferir os recursos 
financeiros destinados ao cumprimento deste acordo e tem cumprido escrupulosamente 
aquilo a que se vinculou, através da transferência mensal dos valores.--------------------------------
-----E o que mais me espanta é que estamos a falar da Freguesia com a menor área de todas! 
Todas as outras têm uma área superior a 20 km2, esta tem apenas 8km2!-------------------- ------  
 ---------- Para além disso, quando as delegações de competências nesta área foram 
equacionadas, foi tido em consideração o facto de esta freguesia ter particularidades que a 
tornam diferente das outras freguesias, face ao exponencial aumento de pessoas durante o 
verão e por isso, a forma de cálculo que foi utilizada não teve apenas em conta a área, mas 
esta sazonalidade que é apanágio de Armação, dai o cálculo ter sido realizado como se se 
tratasse de uma área muito superior.---------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- E isto, de modo a poder equipara-se a qualquer uma das outras freguesia que têm 
efectivamente muito mais que 20 km2, sendo que comparativamente recebe muito mais que 
as outras e qual não é o meu espanto quando damos conta que a limpeza da parte urbana 
está muito aquém daquilo que era espectável! E o pior é a abordagem que é feita 
directamente à Presidente da Câmara, onde é dito pelas pessoas que o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia diz que a limpeza urbana é da responsabilidade da Câmara!------------------
------Lamentavelmente, constato que desde a zona do Vale do Olival até à zona do rio, 
Armação de Pêra não está como deveria estar, como era suposto estar. E lamento imenso, 
lamento mesmo muito que assim seja!------------------------------------------------------------------- 
Reconheço, sem qualquer constrangimento, os erros que possamos cometer e as coisas que 
ainda não estão feitas e que gostávamos que estivessem, nomeadamente, ao nível dos 
jardins e espaços verdes, que aliás já disse ao Vereador do pelouro, mas não arranjamos 
desculpas nem andamos a dizer às pessoas que a responsabilidade é de outros que não de 
nós próprios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estamos a querer que a calçada pareça um jardim, mas isso já está a acontecer em 
Armação de Pêra, pois não se sabe se estamos a falar de jardins ou de ervas na calçada. E 
estou muito preocupada, pois estamos em junho e as ruas estão no estado que vos descrevi. 
Isto preocupa-me tanto, que já disse ao Vereador que se for preciso eu vou para lá, pois no 
estado calamitoso em que as ruas estão é que não vão ficar, de todo! Porque se há um local 
que tem particularidades no verão é precisamente Armação de Pêra e custa-me que o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia não tenha este mesmo entendimento e que não tenha 
projectado tudo neste sentido.------------------------------------- -----------------------------------------------    
 ---------- São muito importantes os eventos, são muito importantes, sem dúvida, mas a limpeza 
é imprescindível para os residentes e para as pessoas que nos vêm visitar.------------------ 
Efectivamente Armação de Pêra não está cuidada como deveria estar.-------------------------
Quanto ao concurso para a construção da sede da Junta de Freguesia, está a decorrer o 
prazo da audiência prévia, sendo que posteriormente será efectuada a adjudicação como é 
normal neste tipo de procedimentos.----------------------------------------------------- -----------------------  
 ---------- A propósito do Pirate Week gostaria de dizer que tenho estado muito preocupada 
com todo o desenrolar do processo este ano, especialmente ao nível dos pedidos que têm 
que apresentar e que tem que ser analisados pelos serviços.--------------------------------------- ----  
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 ---------- Comunicaram-me que na reunião realizada em 9 de maio entre a Polis Apoteose, a 
Associação de Comerciantes e a Junta de Freguesia, que parecia na altura estar a mediar a 
negociação, mas dada a sua postura hoje, com certeza que já estará na organização, tinham 
chegado a um acordo acerca da data para a realização do evento. Fiquei muito agradada com 
este consenso e dei logo conhecimento do mesmo ao executivo na reunião de câmara que se 
realizou no dia seguinte, ou seja no dia 10 de maio. No decurso da mesma, e num momento 
em que me dirigia ao meu gabinete, fiquei surpreendida pela presença do Dr. Ricardo Pinto 
no corredor, não me tendo apercebido que pretendia intervir na reunião, tanto mais que não 
se tratava de uma reunião pública, e as únicas pessoas que iriam intervir na mesma seriam 
representantes da CCDR Algarve que, a pedido do titular de um processo agendado para a 
reunião, iriam prestar alguns esclarecimentos acerca da pretensão do munícipe, de modo que 
prossegui e fui ao meu gabinete. Qual não é o meu espanto quando, ao sair do gabinete, o 
Dr. Ricardo Pinto me disse que pretendia intervir na reunião de câmara, ao que eu 
cordialmente respondi que não seria possível, pois não se tratava de uma reunião pública e 
dirigi-me ao gabinete de apoio à Vereação onde estava a decorrer a dita reunião.----------------- 
 ---------- A reunião prosseguiu normalmente e quando fui chamar os representantes da CCDR, 
vejo que o Dr. Ricardo Pinto ainda estava cá fora no corredor, mas desta feita acompanhado 
pelo presidente da Associação Polis Apoteose e por um dos elementos da Associação de 
Comerciantes e pergunto: “Mas o que é que ainda está cá a fazer? Ao que me foi respondido 
que “”A presidente não nos deixou entrar e nós queremos argumentar””, ao que voltei a dizer 
que não poderiam intervir na reunião de câmara, uma vez que não se tratava de uma reunião 
pública e dirigi-me ao meu gabinete.----------------------------- -----------------------------------------------  
 ---------- Quando regresso ao Gabinete da Vereação, onde estava a decorrer a reunião de 
câmara, fico a saber que o Dr. Ricardo Pinto invadiu a sala e que terá dito que queria expor 
algo acerca do “Pirate Week”. Nessa sequencia e após a realização dos trabalhos da reunião, 
foram recebidos e ouvidos. De esclarecer que nunca, em momento algum, me recusei a 
receber quem quer que fosse, apenas frisei que naquela reunião não havia audiência ao 
público, por isso faz muito bem em agradecer, pois se foi ouvido naquele dia e naquelas 
circunstâncias, deve-o à Presidente desta Câmara----------------------------------------------- ----------  
 ---------- Mas permitam-me que faça uma pequena resenha de todo este processo, 
especialmente face ao teor da nota informativa do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra, datada de 06-06-2017, e publicada no site institucional da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra, a respeito do Pirate Week de 2017, repleta de omissões, 
lapsos e inverdades, pois contrariamente ao que se pretende fazer crer, o Município de Silves 
não está, nem nunca esteve, contra o “Pirate Week”, e tanto assim é que nunca deixou de 
apoiar a realização desse evento, nomeadamente através da emissão de licenças de 
ocupação do espaço público isentas do pagamento de taxas municipais, quer a favor da 
Associação “Polis Apoteose”, quer a favor de comerciantes e expositores privados que 
participam no certame. Se não vejamos:----------------------------------------------------------- ------------   
 ---------- Em 2014 as licenças do Pirate Week foram pedidas pela Polis Apoteose a 15 de julho 
e as licenças foram emitidas em 29 de julho, podemos fazer as contas e ver quantos dias vão, 
vão 11 dias, e o evento não deixou de se realizar nas datas previstas, entre 1 e 3 de agosto;-- 
 ---------- Em 2015 as licenças do Pirate Week foram pedidas pela Polis Apoteose a 31 de maio 
e emitidas a 17 de Julho e o evento não deixou de se realizar nas datas previstas, entre 30 de 
Julho e 5 de agosto;---------------------------------------------------------------------------- ---------------------  
 ---------- Em 2016, as licenças do Pirate Week foram pedidas pela Polis Apoteose a 16 de 
junho e foram emitidas em 11 de julho, e o evento não deixou de se realizar nas datas 
previstas, entre 04 a 10 de Agosto.-------------------------------------------------------------------------------
-----De salientar que em 2015 e 2016, a pedido da Polis Apoteose, foram concedidas isenções 
de taxas de ocupação de espaço público aos expositores e comerciantes que participaram no 
Pirate Week que ascenderam aos seguintes valores:------------------------------------- -----------------   
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 ---------- 8000 € (Oito mil) no Pirate Week de 2015;----------------------------------------------------------  
 ---------- e 11.172 € (Onze mil, cento e setenta e dois euros no Pirate Week de 2016.------ ------  
-----------Este ano, as licenças do Pirate Week foram pedidas a 18 de maio, quinta-feira, pela 
Andarte, que é uma Associação Socioprofissional de Artesãos, sediada em Matosinhos.-------- 
 ----------  Em 22 de maio, segunda-feira, é elaborada uma informação pelos serviços e dado 
despacho concordante, no sentido de ser notificada a Andarte para completar a instrução do 
pedido, com a entrega dos seus estatutos, de modo a se poder verificar se essa associação 
pode beneficiar da isenção do pagamento de taxas requerida.-------------------------  ----------------  
 ---------- Devido à falta de reposta por parte da Andarte e à urgência do assunto, o Município 
de Silves promoveu, por correio electrónico, nova notificação a 2 de Junho.------------------- 
Nesse mesmo dia, e estamos a falar do dia 2 junho, a mesma remete os seus estatutos e a 6 
de junho os serviços municipais elaboram uma informação a concluir que a Andarte não pode 
beneficiar da isenção das taxas requeridas.------------------------------------------------- -----------------  
 ---------- A 7 de junho é dado despacho no sentido de notificar a Andarte, dando conhecimento 
desse facto à Polis Apoteose a fim de que seja esta a pedir as licenças e a isenção do 
pagamento das respectivas taxas, tal como sempre tem feito.----------------------------------- --------  
 ---------- Portanto, contrariamente a tudo o que tem sido dito e insinuado, especialmente na 
nota informativa do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera, não é pela 
Câmara Municipal, que tem tido uma resposta célere, como se pode verificar, que não se 
realiza o Pirate Week!-------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E o mais estranho no meio disto tudo é que quem pede as licenças, para a realização 
do Pirate Week, não é a Polis Apoteose, como sempre aconteceu, mas a Andarte, que é uma 
Associação Socioprofissional de Artesãos sediada em Matosinhos. Porque estão a fazer de 
maneira diferente? Perguntamos nós.-----------------------------------------------  --------------------------   
 ---------- É óbvio que podem haver parcerias, até achamos bem, entre a Polis Apoteose e a 
Andarte, mas para haver isenção de taxas tem que ser a Polis Apoteose a pedir as licenças.-- 
 ---------- Para além disso, se o Pirate Week é um evento de Armação de Pera, que já conta 
com três edições, e se é para beneficiar Armação de Pêra, faz todo o sentido serem ouvidas 
as pessoas, nomeadamente, os comerciantes locais. E foi por esse motivo que o executivo 
permanente marcou presença na reunião convocada pela Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra, para encontrar soluções e consensos para o Pirate Week de 2017.---------- -----------------   
 ---------- Ao contrário daquilo que o Sr. Presidente de Junta de Freguesia disse, nós não 
“invadimos o espaço”, nós fomos convidados pela Associação de Comerciantes a estarmos 
presentes na primeira reunião. Não invadi espaço nenhum! Aquele espaço é um espaço 
público e eu fui convidada por uma Associação para estar presente naquela reunião. E se 
bem se recorda, quando foi para intervir eu pedi licença a quem nos tinha convidado.------------ 
 ---------- E permita-me que coloque as seguintes questões:-----------------------------------------------
-----Se o Pirate Week é um evento de Armação de Pêra, porque não são aceites as datas 
propostas pelos comerciantes locais, já que estes também anuíram à vontade inicial da Polis 
Apoteose, tendo assim sido possível chegar a um consenso?------------------------------------- ------   
 ---------- Se o Pirate Week é um evento de Armação de Pêra, porque é que aparece agora 
uma Associação de Matosinhos a querer organizá-lo e realizá-lo?--------------------------------------  
 ---------- E afinal em que é que ficamos a propósito de datas? É que, se por um lado, temos o 
parecer da Associação de Comerciantes, por outro, temos o pedido que foi apresentado pela 
Andarte! E qual é o papel da Polis Apoteose no meio disto tudo? Afinal a Associação que é do 
Concelho, e da própria Freguesia, e que sempre esteve “”à frente”” do evento é diluída? Não 
sabemos as respostas para estas perguntas mas tentar culpar a Câmara Municipal de Silves 
é que não, e eu não vou aceitar que culpem a sua Presidente, porque tudo temos feito no 
sentido de ajudar a viabilizar e concretizar a realização deste evento.------------- -------------------  
 ---------- Por último, temos precisamente a Junta de Freguesia, na pessoa do seu Presidente, 
servindo de interlocutor para interceder pela realização do evento, o que eu acho bem, mas 
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não confundamos as coisas; Nós somos instituições públicas e temos que zelar pelos 
interesses das populações, é o que nos compete fazer, é para isso que cá estamos. Agora 
fazer acusações que não são verdadeiras, eu não admito e nem posso compactuar ou 
permitir tal situação. Por isso, peço à Polis Apoteose que, mal receba a nossa notificação, e 
pode pedi-lo directamente, que proceda à entrega dos pedidos de licenças e de isenção de 
pagamento das respectivas taxas, para que se possa recuperar o tempo perdido e fazer tudo 
aquilo que é necessário para preparar o Pirate-Week 2017. Finalmente, peço ainda que 
entrem em contacto com a Associação de Comerciantes, no sentido de emitirem parecer de 
acordo com as datas efectivamente pretendidas por todos”.----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra e iniciou esta sua intervenção 
cumprimentando os presentes: “Queria agradecer a presença, quer deste casal, quer do 
Ricardo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- O Sr. Presidente disse no princípio da sua exposição que o que o trouxe cá foi o 
processo de construção da sede da junta de Freguesia de Armação de Pêra, mais 
concretamente, saber o estado em que se encontra o processo. Deixe-me dizer-lhe que acho 
que isso é de uma total deselegância para com o Dr. Francisco Martins, que lhe tem dado 
toda a informação que lhe pede. O Sr. Presidente pede a informação num dia e nesse mesmo 
dia tem a informação no seu e-mail.-----------------------------------------------------------------  -----------  
 ---------- Acho estranho que tenha de se deslocar de Armação de Pêra aqui para saber 
informações acerca do processo de construção da sede da Junta de Freguesia, pois eu 
próprio, quando o concurso ficou deserto, tive o cuidado de dizer ao Sr. Presidente que havia 
esse problema. Não sei se é por causa das eleições que estão próximas, e para mim, o pior 
que há na política são estas coisas, especialmente quando há um tratamento institucional, 
não é especial, um tratamento institucional que a construção do edifício da sede da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra merece da parte do Gabinete da Sra. Presidente e da minha 
parte. E a três meses das eleições é que se desloca de Armação de Pêra aqui para saber 
qual é o ponto de situação, quando um simples telefonema, um simples email, e eu recebo 
sempre os seus telefonemas, não houve uma única vez, nestes três anos e meio em que nós 
estamos a trabalhar em conjunto, que eu tenha deixado de atender os seus telefonemas------- 
 ---------- Eu e o Dr. Francisco Martins não merecíamos isto, é a minha opinião.---------------------
---- Em relação à limpeza urbana, e para além daquilo que a Sra. Presidente já disse, eu 
gostaria de acrescentar mais alguma coisa.-------------------------------------------------------------------
- Eu sinceramente também não consigo perceber, Sr. Presidente, não consigo perceber, e já 
tenho uns anos disto e não consigo, sinceramente, por mais voltas que dê à cabeça, perceber 
o porquê disto, não consigo.--------------------------------------------------------------------  ------------------  
 ---------- No primeiro ano, houve as dificuldades que houve, mandámos para lá umas equipas 
e a limpeza de Armação de Pêra funcionou. No segundo ano, a mesma coisa. No terceiro 
ano, foi o problema dos herbicidas e eu tive o cuidado de falar com o Ricardo, bem como com 
todos os Presidente das Juntas de Freguesia. O Eng. João Garcia fez várias formações para 
o pessoal. Compreendi a situação da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, que era a 
única que há um ano atrás não tinha pessoal para aplicar os herbicidas. E agora, passado um 
ano, vem dizer que continua a não ter ninguém para aplicar herbicidas! Não percebo, 
sinceramente não consigo perceber, pois a Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, 
requisita os herbicidas, é a Câmara que fornece, a Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, a mesma coisa, a União de Freguesias de Algoz e Tunes faz o mesmo, tal como a 
União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra. A única Junta de Freguesia que não tem 
solicitado herbicidas para aplicar tem sido a Junta de Freguesia de Armação de Pêra. Eu não 
sei o porquê. Há um ano compreendi e aceitei que a Junta de Freguesia de Armação de Pêra 
não tinha aplicadores regularizados, e passado um ano aparece a mesma situação de que 
não têm aplicadores. Mas, mesmo assim, quando me transmitiu essa situação, reunimos, e 
eu assumi o compromisso, por parte da Câmara, de deslocar para Armação de Pêra, durante 
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três dias, pessoal para a aplicação do herbicida nos sítios que nos indicou.--------------------------
----- Agora, sinceramente, e eu até disse ao Sr. Presidente, há dias entrei em Armação de 
Pêra e disse para comigo: “Meu deus, que vila é esta?” Eu acho, não sei, e volto a dizer: será 
que como há eleições e que por isso o trabalho não é feito? Porque é que as outras Juntas de 
Freguesia fazem o trabalho e a Junta de Freguesia de Armação de Pêra não faz?---------------- 
 ----------  Da nossa parte temos sempre assumido, e cumprido, o compromisso de no período 
de verão reforçar a limpeza da Frente Mar e temos consciência que este reforço é necessário 
e como tal têm lá estado os nossos trabalhadores a assegurar os trabalhos, dai eu não 
conseguir perceber o que é que falhou, porque é que agora, passados três anos e meio, deixa 
chegar Armação de Pêra aquele matagal, o que falhou? Vereador Rogério, o que é que falhou 
nisto? Eu não entendo o que é que falhou, pois o apoio da Câmara tem sido sempre o mesmo 
e funcionou sempre. Agora que alguma coisa falhou, falhou! E este ano Armação de Pêra 
está naquele estado que meu Deus! ----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Eu fui presidente de junta durante muitos anos. Como é que a Câmara Municipal de 
Silves vai fazer uma intervenção em Armação de Pêra, uma limpeza da vila e amanhã sei que 
me chega o Sr. Presidente da União de Freguesias de Algoz e Tunes ou o Sr. Presidente da 
União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra e diz-me assim: “Que é isto? Mas que Câmara é 
esta? Então nós cumprimos, nós fazemos, e quem não cumpre é que é beneficiado?” E o Dr. 
Ricardo Pinto se fosse presidente da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra e cumprisse 
certamente não gostava de uma situação destas. Mas nós estamos aqui para resolver os 
problemas e vamo-nos juntar para os resolver. Agora, eu gostava de saber o porquê de uma 
situação destas em ano de eleições. E isto quando toca a política Ricardo, cá estou eu, olhos 
nos olhos, frente a frente, seja com quem for.”--  ------------------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Ricardo Pinto pediu permissão para responder tendo-lhe sido concedida a 
palavra: “Então é assim: em relação ao Pirate Week, não é “Pirate” (como se lê em 
português) Sra. Presidente. A palavra é inglesa. Pirate week ou Festival Pirata. Pirate (como 
se lê em português) parece “pira-te” que é mandar alguém “”daqui para fora””.------------------ ---  
 ---------- Na minha óptica, não há imprecisões nem inverdades. Há uma nota de 
esclarecimento que nós emitimos e assumimos essa responsabilidade. Em relação à Andarte 
acho estranho esse parecer dos técnicos e acho estranho essas diligências por dois motivos: 
em primeiro lugar porque a Andarte já beneficiou neste mandado autárquico da isenção das 
taxas de ocupação da via pública e licenças especiais de ruído e também a mesma Andarte já 
tinha enviado no passado, quando fez requerimentos pela primeira vez, cópia dos seus 
estatutos para a Câmara. Portanto, não percebo o porquê de pedirem novamente.---------------- 
 ---------- Mas se assim é, então alguma coisa no passado não correu bem, talvez se tenha 
cometido alguma irregularidade, não sei, mas era bom inteirarem-se disso, porque há um 
modo diferente de actuar para uma situação semelhante.-------------------------------------------------
------ Em relação aos motivos que levaram a Polis Apoteose a procurar uma parceira, daquilo 
que eu sei, penso que se prende com o facto de neste momento não ter a estrutura que tinha 
aquando da realização da primeira edição. A Polis Apoteose tem, neste momento, menos 
pessoas disponíveis para trabalhar em regime de voluntariado e procurou, através de uma 
parceria, colmatar essas dificuldades, mas penso que isso são questões que são um bocado 
irrelevantes e não interessam para aqui. Em termos concretos o que há a registar é que a 
Câmara já notificou a Polis Apoteose para ser ela própria a requerer, mas eu acho que 
deviam, em todo o caso, averiguar o porquê de no passado e basta recuar um ano, terem 
sido emitidas as licenças com isenção.-------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à limpeza urbana o que é que mudou nesta situação toda? Mudou que a 
Junta de Freguesia, neste momento, não tem o mesmo número de funcionários que tinha até 
há bem pouco tempo, nomeadamente, por via do termo de alguns contratos de inserção. E 
Armação de Pêra tem esta particularidade: quando fazemos uma candidatura aos contratos 
de Inserção-Emprego antes do período de Verão, as pessoas recebem uma oferta de trabalho 
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para um restaurante, para um grelhador, para o que quer que seja, e vão-se embora. E nós 
não conseguimos manter este tipo de contratos no Verão.----------------------- ------------------------  
 ---------- Temos neste momento, como bem sabem, e quero agradecer à Câmara Municipal o 
apoio técnico que tem estado a ser prestado, um concurso a decorrer para admitir cinco 
funcionários, precisamente cantoneiros de limpeza. É por este motivo, porque temos menos 
recursos humanos, que temos tido menos capacidade de resposta.------------------------------ -----   
 ---------- E o que mudou na questão das ervas é tao simples quanto isto: é que nos três anos 
anteriores, com excepção do que foi feito no ano passado, como o Sr. Vereador disse, foi a 
Câmara Municipal que prestou esse apoio à Freguesia de Armação de Pêra. Este ano, para 
terem a noção, nós temos um condutor com carta de condução, um, que é o que nos conduz 
o camião, é o único que trabalha com a moto roçadora, é o que trabalha com a varredora e é 
um dos quatro que tem o curso de aplicador.------------------------------  ----------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal pediu-nos apoio e nós demos logo. Disseram-nos assim: 
“Contratámos uma empresa para fazer a aplicação dos produtos, por causa das baratas e 
precisamos de um funcionário vosso das seis horas da manhã ao meio dia, para andar com 
os técnicos da empresa, para nos certificarmos que não nos esquecemos de zona nenhuma” 
e um dos nossos funcionários está, desde quinta-feira passada, a fazer esse trabalho. 
Também é um dos que tem o curso de aplicador. Portanto, aquilo que eu estou a dizer, e o 
Sr. Vereador sabe, pois já lhe tinha expressado, por email, essa necessidade, é que 
precisamos de ajuda com o herbicida. Se a Câmara Municipal não estiver disponível para isso 
eu também transmito aqui e tranquilizo toda a vereação: vamos contratar uma empresa para 
o fazer imediatamente e pagaremos sem qualquer tipo de problema. Mas gostávamos de 
poder contar com esse apoio, tal como aconteceu nos três anos anteriores, é essa a 
diferença.-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------  
 ---------- Não é confortável para o Presidente da Junta de Freguesia, e muito menos para a 
Câmara Municipal, e o Sr. Vereador sabe disto, se calhar melhor que ninguém, porque foi 
Presidente de Junta de Freguesia e sabe que é a quem as pessoas se dirigem em primeiro 
lugar. E vocês acham que me dá alguma satisfação, algum gozo, algum regozijo, ter as ruas a 
necessitar da aplicação de herbicida? Não dá nenhum. Eu preferia que elas estivessem 
impecáveis e quero contribuir para isso. Efectivamente, eu já tenho dito, e o Sr. Vereador 
sabe perfeitamente disso, porque tenho enviado alguma correspondência, da mesma forma 
que nós, Junta de Freguesia, estamos com dificuldade na limpeza urbana, pelos motivos que 
expus anteriormente e há outros, também é verdade que a Câmara tem tido inúmeras 
dificuldades com os espaços verdes e jardins. E por isso foi combinado entre mim e o Eng. 
João Garcia, com conhecimento e consentimento do Vereador, o seguinte plano de trabalhos, 
antes da Páscoa, só para vocês perceberem: a Junta de Freguesia iria para a Quinta dos 
Arcos, que era outro ponto crítico, enquanto a Câmara Municipal aplicava o herbicida na 
Quinta da Torre, após o fim de semana da Pascoa (nós não concedemos tolerância ao 
nossos funcionários, nem uma, porque sabíamos que a necessidade de limpeza urbana era 
imperiosa), os nossos funcionários iriam fazer esse trabalho na Quinta da Torre, que já tinha 
levado a aplicação de herbicida e já estava controlado e a Câmara faria a aplicação de 
herbicida na Quinta dos Arcos, que nós tínhamos estado a limpar, inclusivamente por mim e 
vocês sabem que isso não é da nossa competência.-------------------------------------------------------- 
 ----------  E muitas vezes, se a Sra. Presidente me permite, também a Câmara diz que os 
jardins são da nossa competência. O meu Secretário de Junta de Freguesia ouviu a Sra. 
Presidente dizer a uma senhora, que a abordou, que se o Sr. Presidente de Junta estava tão 
preocupado em fazer festas, também podia tratar do Vale do Olival. O Vale do Olival é uma 
responsabilidade da Câmara Municipal porque é um espaço verde e também carece desse 
tipo de intervenção. Nós, enquanto Junta de Freguesia, queremos que esteja tudo impecável, 
agora, estamos limitados nos nossos recursos. E aquilo que quero deixar aqui bem claro é 
isso. Honestamente, não dá gozo nenhum! Todos os dias, bombardeado a toda a hora. Quero 
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resolver, quero ajudar. E quando à sede da Junta de Freguesia, eu vim cá hoje tratar da 
inscrição da minha filha nas Finanças e na Segurança Social e aproveitei e passei aqui na 
reunião de Câmara. O Dr. Francisco Martins foi sempre muito pronto e o Sr. Vereador 
também.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra para clarificar: “O Vale do Olival, não sei se o 
Sr. Presidente sabe, foi feito entre dois municípios e o que ficou programado foi que um ano 
seria a Câmara Municipal de Silves a fazer a manutenção e no outro ano seria a Câmara 
Municipal de Lagoa. Este ano é a Câmara Municipal de Lagoa, mas pelos vistos ainda não o 
fez, mas vamos tentar resolver.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo: “Dizer apenas que as 
intervenções que o Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra fez aqui, dentro do 
possível, são legítimas. Também penso que aquilo que foi aqui deixado, por parte do 
executivo permanente, é de que há toda a intenção de as resolver. Por isso, nesse sentido, 
nada mais tenho a acrescentar. Em relação ao evento, já foi manifestada aqui a nossa 
posição de que tudo aquilo que for necessário para poder acelerar o processo, nós estamos 
sempre disponíveis para o fazer, e delegamos na Sra. Presidente fazer tudo aquilo que 
entender fazer para que as coisas possam avançar. Em relação às outras questões, penso 
que no fundo há toda a vontade de as resolver e como sempre as coisas irão chegar a bom 
porto. E era só.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra para clarificar: “Só queria dizer ao Sr. 
Vereador Rogério que tem que haver algum rigor nisto. E uma das minhas funções aqui é pôr 
algum rigor nas palavras que se dizem. Não é normal um Presidente de Junta de Freguesia 
deslocar-se à reunião de Câmara. Não é normal, e prova disto é que estivemos aqui, durante 
quase quatro anos e é a primeira vez que um Presidente de Junta de Freguesia está aqui. Eu 
fui Presidente de Junta, durante 28 anos, e nunca vim cá a uma reunião de Câmara, porque 
resolvi os problemas, quer com os Presidentes de Câmara com que trabalhei, e eu trabalhei 
com as três forças políticas, quer com os senhores vereadores, inclusive com você. Nunca 
me viu cá durante o tempo que esteve aqui na Câmara. Nunca vim cá, nunca houve 
necessidade disso”. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio para argumentar dizendo: “Mas outros 
vieram, noutros mandatos”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente retomou a palavra para dizer: “Vereador Rogério, eu fiquei 
surpreendido quando o Ricardo disse que veio aqui principalmente por causa do processo da 
sede da Junta de Freguesia. Se fosse por causa do Festival Pirata ou da limpeza urbana, 
ainda vá que não vá. Agora, vir cá por uma situação em que tem tido toda a informação, é 
estranho.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luísa Conduto Luís tomou a palavra para declarar: 
“Presidente, eu sinto-me à vontade para dizer que este executivo tem tratado o Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia de Armação de Pêra com toda a dignidade que a Intuição que 
representa, Junta de Freguesia, merece. E eu, como vereadora, muito sinceramente, tenho-
me sentido ofendida. E sinto-me ofendida porque nós aqui somos um colectivo. É verdade 
que a maioria das pessoas não gosta mas é isso que nós somos. Nós somos três e quando 
se ataca, porque isto é mesmo atacar, quando se ataca a Presidente da Câmara não se ataca 
só a Presidente da Câmara, ataca-se o executivo. Pelo menos, nós sentimos assim, porque 
trabalhamos em conjunto. E muito sinceramente, da nossa parte, o Sr. Presidente nunca viu 
uma linha escrita contra si, uma que fosse. Da nossa parte, nunca viu isso, portanto, eu 
lamento imenso aquele comunicado que fez ontem porque realmente é um ataque a este 
executivo na pessoa da Sra. Presidente. Eu lamento imenso, porque aquilo que o Sr. 
Presidente veio hoje aqui saber, tinha esclarecido ontem à noite antes de escreveu o 
comunicado. Lamento imenso, mas isto é aquilo que eu sinto, pois tal como disseram aqui, 
que o Sr. Presidente tinha o direito de dizer aquilo que tinha na alma, eu também me sinto 
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com esse direito. E é muito complicado virem apelar a que as instituições não entrem em 
guerra e não têm entrado porque nós temos tido sempre uma posição isenta nesse sentido. 
Nunca ninguém poderá acusar-nos de ter-mos feito o que quer que fosse contra a Junta de 
Freguesia, ninguém. E se o Sr. procedesse connosco como nós temos procedido consigo, 
hoje tinha cá vindo e tinha esclarecido tudo o que entendesse, tal como aconteceu, e não 
através daquele comunicado que é um ataque directo!----------------------------------------------------- 
 ---------- Quando dizem que isto não é politiquice, então eu não sei o que será, pois quando eu 
leio que “(…)constatamos que a Sra. Presidente ainda não submeteu o requerimento 
apresentado pela Andarte(…)” isto é atacar directamente a Presidente da Câmara, e ao 
atacar a Presidente da Câmara, eu e o Vereador, peço imensa desculpa, temos que tomar as 
dores, porque nós no executivo somos três. Portanto, eu gostaria muito que isto fosse 
resolvido porque acho lamentável e como disse o Sr. Vice-Presidente, e o Presidente sabe 
que é verdade, ninguém aqui deixou de atender o telefone ou deixou de responder ao que 
fosse necessário. E o tratamento que temos tido consigo não se coaduna com este tipo de 
comunicado e eu sei que o Ricardo tem essa consciência.” ----------------------------------------------     
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para dizer “Gostaria só de rematar e de 
esclarecer aqui algumas situações:------------------------------------------------------------------------------
-----A primeira coisa a esclarecer é que quando a Andarte apresentou os anteriores 
requerimentos, apresentou-os em parceria com a Junta de Freguesia de Armação de Pêra, 
entidade que se responsabilizava pelo evento, por isso nunca foram levantados 
constrangimentos porque sabíamos que o parceiro era a Junta de Freguesia, uma entidade 
institucional, cujos interesses nós estamos aqui para zelar. Se a Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra dizia que era bom para a Freguesia, nós concordávamos e subscrevíamos;- 
 ---------- Quanto à Polis Apoteose a situação é diferente: no primeiro ano em que a Polis 
Apoteose vem fazer o evento, nós entrámos em parceria com ela e foi o caos! Foi um 
autêntico caos, para além de terem manifestado um total desrespeito por esta Instituição e 
pelas pessoas que o representam. Estamos a falar de 2014 em que o evento decorreu de 
modo absolutamente caótico e na ilegalidade, e pode escrever em acta: na ilegalidade.--------- 
 ----------  Em 2015 e 2016, tentamos reunir e dialogar com a Polis Apoteose no sentido de 
procurar realizar o evento dentro da legalidade, com a Polis sempre a contrariar as indicações 
e sugestões que lhe eram dadas. A Polis Apoteose sempre nos impôs datas, nunca sequer as 
discutiu, mesmo quando lhes dizíamos que as datas que pretendiam eram datas para as 
quais tínhamos muita dificuldade em prestar apoio logístico, pois este já estava naquele 
período comprometido e a resposta que obtivemos foi que não precisavam da ajuda da 
Câmara Municipal, pois cobravam uma “Jóia” aos comerciantes que se inscreviam no evento. 
Mas atenção, usando as instalações da escola, que são da nossa responsabilidade, tal como 
os seus trabalhadores, pois não são da responsabilidade do director do Agrupamento de 
Escolas Silves Sul! As instalações e a sua manutenção são da nossa responsabilidade e 
nunca fomos tidos nem achados, nem tivemos uma palavra de agradecimento. Pelo contrário, 
sempre fomos atacados e quando o Sr. Presidente da Junta de Freguesia faz este 
comunicado está precisamente a dar eco a determinadas situações que a Polis Apoteose por 
si só já escreveu. Porque já me chegaram por outros comunicados.------------------------------------ 
 ----------  Eu não falo por comunicados, eu falo frente a frente, olhos nos olhos, porque não 
tenho qualquer tipo de receio. A minha consciência está tranquila, eu faço cumprir aquilo que 
está legislado. E por isso, se quer saber como a Andarte chegou até nós, foi precisamente 
graças a si!-------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, volto a pedir que como interlocutor peço à Polis Apoteose que, mal receba a 
nossa notificação que proceda à entrega dos pedidos de licenças e de isenção de pagamento 
das respectivas taxas, para que se possa recuperar o tempo perdido e fazer tudo aquilo que é 
necessário para preparar o Pirate-Week 2017. Peço ainda que entrem em contacto com a 
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Associação de Comerciantes, no sentido de emitirem parecer de acordo com as datas 
efectivamente pretendidas por todos”.------------------------------------- -------------------------------------  
 ---------- O Dr. Ricardo Pinto interveio para esclarecer: “Nesse comunicado está esse 
entendimento. Está citado o que os comerciantes dizem em relação às nossas datas.” ----------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente retomou a palavra para afirmar: “Não me interessa o que é 
que os comerciantes dizem através do seu comunicado. Interessa-me aquilo que chega a 
mim pela própria Associação de Comerciantes e de modo oficial. Porque o Sr. Presidente já 
disse várias coisas que depois não vieram a constar da verdade”. -------------------------------------   
 ---------- O Dr. Ricardo Pinto interveio pedindo aclaração. -------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu respondendo: “Tais como? Como a situação de 
dizer que permitiria, em determinadas circunstâncias, e depois dizer que não, que já não 
permite. Não consegue ter a postura de as afirmar e depois mantê-las por escrito porque as 
altera. Já fez isso várias vezes, várias vezes. Por isso reponha a verdade, percebe? Reponha 
a verdade! Eu não digo inverdades, não. Por isso é bom que se reponha a verdade a bem da 
relação das instituições. E já agora, fica-lhe muito mal o que acabou de fazer, no início da sua 
intervenção, quando corrigiu a Sra. Presidente no “Pirate” (como se lê em português) mas 
deixe estar, fica-lhe a si, esse bem feito. E poderá, eventualmente, nas suas relações sociais, 
fazer uso disso também. Porque sei que o faz. As situações são-me transmitidas por alguém 
e eu até ponho em dúvida o facto. E digo que não é possível que o Ricardo tenha dito isso. 
Mas agora constatei que é efectivamente possível. Todas as coisas que me têm sido ditas 
sobre a sua pessoa, e sobre a sua pessoa a dizer sobre a minha pessoa, de uma forma 
depreciativa, e lamento estar a expor isto aqui nesta reunião, porque não se deve, de todo, 
mas o senhor é que fez a correcção, daí eu ir para a parte pessoal.------------------------------------ 
 ---------- Retomando o que realmente interessa, eu reconheci que os nossos espaços verdes 
não estão bem. Nós temos um concelho com quase 700 km2. Vamos retirar S. marcos da 
Serra e ficamos com 520 km2. Dentro desses 520 km2, temos quantos em jardins? Temos 50 
km2. De facto não estamos a conseguir responder nos jardins mas eu comecei por aí. Eu 
comecei por ver as deficiências que nós temos. Agora vamos a áreas: A área da Freguesia de 
Armação de Pêra, vou relembrar, é de 8 km2. A área urbana não são 8 km2, a área urbana 
de Armação de Pêra é de 708 m2!-------------------------------------------------- ----------------------------  
 ---------- São 708 m2 de calçada, que já se confunde com os jardins, tal é a quantidade de 
ervas que apresenta e o pior de tudo é que se culpabiliza a Camara Municipal de Silves e as 
palavras vêm da sua boca, segundo o que foi dito por várias pessoas.--------------------------------
- Quanto ao que disse a propósito do Vale do Olival, gostaria de esclarecer o seguinte: De 
facto, é verdade que uma senhora me abordou e se queixou do estado em que se encontrava 
o passeio que acede à praia (volto precisamente a relembrar que a obrigação de proceder à 
limpeza dos passeios é da Junta de Freguesia) e devo dizer que me abordou de um modo 
bastante insistente e incisivo, e eu respondi-lhe isso mesmo que disse e sabe porquê? 
Porque a senhora me disse que falou consigo, por diversas vezes, e a resposta que obteve foi 
a que já expressei. Penso que toda esta situação, este “diz que disse” é muito deselegante e 
inaceitável em termos de relacionamento institucional. --------------- ------------------------------------  
 ---------- Eu não tenho por hábito “mandar recados”, e neste caso, pretendia falar consigo de 
modo a podermos, em conjunto, clarificar a questão, mas tal não foi possível porque a 
senhora voltou a vir ter comigo e disse-me “acabei de falar com o Presidente da Junta de 
Freguesia e afinal de contas a senhora está enganada!”---------------------------------------------------
---- Permita-me dizer mais uma coisa, a propósito ainda da limpeza e manutenção da zona 
urbana. Consta também do protocolo de delegação de competências que as pequenas 
reposições de calçada, três ou quatro pedras fora do sítio, de que às vezes se faz um grande 
alarido, são da responsabilidade da Junta de Freguesia. Mas reconhecemos que 
eventualmente possa não ser possível à Junta de Freguesia proceder a estas intervenções e 
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nesse caso nós intervimos e asseguramos a reposição, pois como diz o Sr. Vereador, “”temos 
tido muitas roturas e temos muita calçada fora do sítio””. -------------------------------------------------  
 ---------- Assim, penso que é importante que nos reunamos para ver a melhor forma de 
resolver todos estes assuntos, pois o que interessa é que a população possa usufruir daquele 
espaço, daquela baía que é magnífica.” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Carlos Serra usou da palavra para insistir na sua pretensão, tendo a Exma. 
Sra. Presidente informado que não era o momento para nova intervenção, sendo que o Sr. 
Carlos Serra já tinha gozado da oportunidade de falar e que a reunião devia prosseguir a 
ordem de trabalhos estabelecida. O Sr. Carlos Serra continuou insistindo que estava na 
consciência dos presentes fazer o que tinham de fazer. ---------------------------------------------------  
 ---------- Perante a insistência do Sr. Carlos Serra, e com a anuência do executivo, a Exma. 
Sra. Presidente voltou a conceder-lhe a palavra, tendo o mesmo dito: “Eu não desobedeci a 
nenhuma ordem, eu fiz um licenciamento pela internet e não recebi resposta absolutamente 
nenhuma.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu: “A primeira vez que vocês vieram para 
cá foi por concurso. A sua mãe, amavelmente, esteve comigo e eu disse-lhe para que 
concorressem porque nós iriamos colocar a venda de farturas a concurso. E vocês ganharam 
o concurso e ficaram num lugar na Frente Mar. Sabe quem lutou para que houvesse esse 
lugar? Fui eu!----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------  
 ---------- Depois, no segundo ano, foi proibida completamente a venda de farturas na Frente 
Mar. Em 2015 e 2016 não era permitida a venda de farturas na Frente Mar. E foi-lhe dito isso. 
A sua mãe veio cá e eu avisei-a de que não era possível vender farturas na Frente Mar e 
então vocês instalaram-se num terreno privado que confina com a Frente Mar. E depois ainda 
diz que não desacatou ninguém e que obedeceu sempre?---------------------------------- -------------  
 ---------- E eu recebi-o, mais do que uma vez, e disse-lhe logo que não era possível vender 
farturas na Frente Mar. E custa-me, não pense que não me custa, mas há deliberações que 
têm de ser cumpridas, enquanto eu cá estiver eu vou dormir de consciência tranquila e 
quando andar por aí andarei de cabeça erguida porque eu não vou favorecer ou desfavorecer 
ninguém só porque gosto ou não gosto dessa pessoa, o meu tratamento é igual para si ou 
para o meu pai. Eu não faço aqui nenhum tratamento desigual. Por isso, estou-lhe a dizer e 
torno a dizer: não é possível vender farturas na Frente Mar porque o senhor não acatou, 
podia até ser residente para se candidatar, mas desobedeceu mais de que uma vez ao que 
lhe foi transmitido e ao que foi notificado pelos fiscais. Eu cumpro com o que está legislado. 
Eu não tenho de ter aqui uma atitude diferente e não tenho”. --------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Carlos Serra insistiu novamente tendo a Sra. Presidente sugerido que se 
candidatasse a um lugar que se encontra previsto para venda de farturas no Edital de Silves, 
tendo o Sr. Carlos Serra informado que já se tinha candidatado. ---------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO A 
REALIZAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ALCANTARILHA, SITO NO 
MALHÃO EM ALCANTARILHA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Águas do Algarve, S.A.------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e notificar a 
requerente do teor da presente informação. ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM PRÉDIO MISTO, SITO EM CORTE RUIVA, FREGUESIA 
DE SÃO MARCOS DA SERRA. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- REQUERENTE: Heather Turner e David James Turner. ---------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, certidão e 
planta 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA SITO FONTE DA VENDA EM SÃO BARTOLOMEU DE MASSINES, CONCELHO 
DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Carlos Eduardo Yanez Marcano e Paulo Filipe de Camacho 
Salgueiro Regalado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e plantas de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitectura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM 
PRÉDIO URBANO, SITO FONTE LOUZEIRO, EM ALCANTARILHA – PROJETO DE 
ARQUITETURA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Idália Maria Correia da Graça. --------------------------------------------------  
 ---------- 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE, DE PARCELA DE 
TERRENO DE PRÉDIO SITO EM ASSUMADAS DO ALGOZ, EM TUNES. -------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Joaquim José Torradinhas Canastro. -----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, o pedido de destaque, nos termos e 
condições da informação, certificando em conformidade. -------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
EM PRÉDIO URBANO, SITO NO BENACIATE, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES – PROJETODE ARQUITETURA. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel António Martins. ----------------------------------------------------------  
 ---------- 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOTEAMENTO COM OBRAS E URBANIZAÇÃO, 
ALVARÁ E LOTE 2/09, LOCALIZADO EM FAZENDA CARAVELA, ALCANTARILHA. -----------  
 ---------- REQUERENTE: Paul Jonathan Chandler.----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente processo à CABI 
para avaliação do lote n.º 2. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA E 
CONTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA, SÍTIO DOS VALES, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE ALCANTARILHA E PÊRA – PROJETO DE ARQUITETURA. ---------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Pedro Manuel Gomes Carmo. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, 
requerimento e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOMT para 
análise e pronuncia acerca da exposição apresentada pelo requerente. ------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO DE PRÉDIO RÚSTICO SITO EM VALE CASINHAS, EM PÊRA. ------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ramos & Paulino, Lda. ------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 loteamento nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO CALVOS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES – 
PROJETO DE ARQUITETURA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Serge Corbin Raymond Bernard e outra. -----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE EDIFÍCIO EM PRÉDIO URBANO, SITO NO GAVETO DAS RUAS ALEXANDRE 
HERCULANO E JOÃO DE DEUS, EM SILVES. -------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Tiago da Conceição Cabrita. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da 
Direção Regional de Cultura do Algarve e Segurança Social e Delegação de Saúde do 
Algarve 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO, 
LOTE N.º104, SITO BARRADAS EM SILVES. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade de Construção, S.A. --------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício do 
Provedor de Justiça e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título e emitir 
licença especial para conclusão da obra, nos termos e condições da informação. -----------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE 
CONSTRUÇÃO,LOTE N.º105, SITO BARRADAS, EM SILVES. ----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade de Construção, S.A. --------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício do 
Provedor de Justiça e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título e emitir 
licença especial par conclusão da obra, nos termos e condições da informação. ------------------  
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 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, NO PRÉDIO 
URBANO SITA NA RUA DO EMIGRANTE N.º8, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES – 
PROJETO DE ARQUITETURA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Vitor Manuel Loução Guerreiro e Ana Mafalda Tomé Neves. ---------  
 ---------- 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. -----------------------------------------------------------------------------  
  ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO RELATIVO À AÇÃO DE 
INSTALAÇÃO DE POVOAMENTO FLORESTAIS, EM PARECELAS DE PRÉDIOS 
RÚSTICOS SITOS EM PERO JANEIRO E PERO LOURENÇO, FREGUESIA DE SILVES. ----   
 ---------- REQUERENTE: Viver Serra- APDSBA. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA 
REALIZAÇÃO DA 7ª ALCATUNA (ENCONTRO DE TUNAS ACADÉMICAS), NOS DIAS 02 E 
03 DE JUNHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 17H00 E TÉRMINO ÀS 02H00 A DECORRER NO 
LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANTARILHA, REQUERIDO PELA SOCIEDADE 
RECREATIVA ALCANTARILHENSE – RATIFICAÇÃO. ---------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: União de Freguesias Alcantarilha e Pêra. ------------------------------------  
 ---------- Presente informações da junta de Freguesia de Alcantarilha e Pêra e Sociedade 
Recreativa de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA 7ª ALCATUNA (ENCONTRO DE TUNAS ACADÉMICAS), NOS DIAS 02 E 
03 DE JUNHO DE 2017, A DECORRER NO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALCANTARILHA– RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: União de Freguesias Alcantarilha e Pêra. ------------------------------------   
 ---------- Presente  informações da junta de Freguesia de Alcantarilha e Pêra e Sociedade 
Recreativa de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA 
AREALIZAÇÃO DA FESTA DO EMIGRANTE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2017A 
REALIZAR-SE NO RECINTO DE FESTAS NA AMOROSA, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, COM INÍCIO ÀS 08H00 E TÉRMINO ÀS 02H00.------------ -------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. --------------------  
 ---------- Presente informações da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, e 
requerimento da Associação Recreativa e Cultural da Amorosa, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com o constante do disposto na alínea a) do n.º2 do 
artigo 7º do regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- -- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE EDITAL SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
DE VENDA AMBULANTE NA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, 
DURANTE O PRESENTE ANO CIVIL DE 2017.-------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Secção de Taxas e Licenças e proposta, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra para dizer que: “Os editais fazem-me 
alguma confusão por várias razões. Primeiro, porque aparecem para umas freguesias e não 
aparecem para outras. Segundo, porque aparecem em junho, o que não faz muito sentido. Eu 
penso que deviam sair em Dezembro/Janeiro, mas acho que estamos em final de mandato e 
pode ser que no próximo as coisas se alterem.” -------------------------------------------------------------   
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita, Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica interveio no sentido 
esclarecer “que os editais estão a sair para todas as Juntas de Freguesia”. -------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio para argumentar que: “no ano passado só 
saiu para Armação de Pêra e Alcantarilha e Pêra.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para explicar que “esta situação acontece 
porque nós pedimos reuniões com os Presidentes das Juntas de Freguesia para que os 
editais saiam de acordo com o que é permitido. Mas porque não é uma coisa muito urgente, 
os Presidentes vão protelando a realização das reuniões. Nós pedimos sempre que todos 
dêem as suas sugestões para depois haver a reunião e fazer sair o edital e lamentamos que 
por diversas vicissitudes não seja possível fazer sair o edital no mês de janeiro. Quanto a 
Armação de Pêra temos aquela situação que já é habitual e que acaba por levar a que o 
edital saia sempre naquela altura.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio novamente dizendo que: “em relação a este 
edital tenho uma dúvida. Nós aprovamos em janeiro uma autorização para a venda de um 
determinado produto numa determinada zona de São Bartolomeu de Messines. Terá sido 
emitida uma licença para a pessoa supostamente com a duração de um ano. O Edital que eu 
recebi não contempla essa actividade e local, ou seja, estamos a aprovar um edital que não 
contempla esta situação.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para clarificar que: “Esse lugar, como disse, 
já tinha sido atribuído, logo, não poderia constar do edital que prevê lugares disponíveis ou a 
criar.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.5 - ASSUNTO - PROGRAMA DE FÉRIAS SUPER FIXE - VERÃO 2017, 
PROPOSTA DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES ONLINE. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do setor de educação, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os preços de inscrições no 
Programa das Férias Super Fixe – Verão 2017, nos termos e condições da informação. --------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.6 - ASSUNTO PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES E DE APOIO 
LOGÍSTICO, PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS DE POLO AQUÁTICO A REALIZAR-SE  
NO DIA 8 DE JULHO, PELA ANALGARVE.-------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação do Setor do Desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de 
pagamento das taxas nos termos e condições da informação. ------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE  
SILVES, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO GASMI. ---------------------  
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 ---------- Presente informação do Setor do Desporto, e informação da Unidade Funcional de 
Silves de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a utilização do equipamento a 
título precioso, nos termos e condições da informação. ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LUBRIFICANTES DIVERSOS) EM 
POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO - LOTE II, A CELEBRAR COM PETRÓLEOS DE 
PORTUGAL – PETROGAL, S.A.-------------------------------------------- -------------------------------------  
 ---------- Presente da Divisão Jurídica Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, 
mandatando a Exma Senhora Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA 2ªTRANCHE 
DO PROGRAMA PAMAD, PARA UNIÃO DESPORTIVA MESSINENSE.------------------------ ----  
 ---------- Presente informações do Sector do Desporto, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a antecipação da atribuição da 
2ªtranche do subsídio, nos termos e condições da informação. -----------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FRANQUEIRA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 4294/19940221, COM O ARTIGO 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 5 SECÇÃO "AG", DA FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES. ----  
 ---------- REQUERENTE: Peter Herbert Stotesbury e Maria Fernanda Cabido Soares 
Stotesbury.-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
certificando em conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM RIBEIRA ALTA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 6511/20170419, COM O ARTIGO 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 115 SECÇÃO "L", DA UNIÃO FREGUESIAS DE ALGOZ E 
TUNES.----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Irésia Maria Rodrigues Rocha. --------------------------------------------------    
 ---------- Presente informações, da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento de que se 
m fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
certificando em conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 17.--------- 
 ---------- Presente informação, da contabilidade de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do Executivo 
Permanente, aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da contabilidade, 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 PSD 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo doze horas e 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.  -   


