
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 22  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ------------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 5 DE JULHO DE 2017 ---------------------------   
 ---------- Aos cinco dias do mês de julho 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 Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, prof. Ana Cristina Sousa 
Ferreira Santos e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -----------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa que se fez substituir pela prof. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos, que lhe 
seguia sucessivamente na lista, bem como a ausência da Dr.ª Maria da Graça de Medeira 
Neto. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. D. Anabela Cristina Louça, Assistente Técnica da Câmara 
Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não foram aprovadas actas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 13 058 199,05 € (treze milhões cinquenta e oito e 
cento e noventa e nove euros e vinte e um cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 
620 015,21 € (seiscentos e vinte mil quinze euros e vinte e um cêntimos).---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de 
Câmara Ordinária Pública, de cinco de julho de 2017 que, como habitualmente, será gravada 
para auxiliar quem está a elaborar a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, 
será esclarecida na gravação, sendo esta eliminada após a aprovação da ata.” -------------------   
 ---------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra para informar sobre a distribuição do pessoal 
operacional pelo concelho nomeadamente: os pedreiros estão em São Bartolomeu de 
Messines e em Armação de Pêra, os calceteiros em Silves, os pintores em Silves e Armação 
de Pêra, a rede viária em São Bartolomeu de Messines e Silves. --------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente prosseguiu informando que os dois tractores camarários 
encontram-se nas estradas entre Messines e Algoz, que a lavagem dos moloks e contentores 
encontra-se a ser feita, (pela firma contratada) na União de Freguesias de Pêra e Alcantarilha 
e que a lavagem dos moloks em Armação de Pêra está a ser feita pelos serviços camarários.  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Conduto Luís tomou a palavra para informar: -------- 
 ---------- Na Torre de Menagem do Castelo de Silves encontra-se patente a exposição 
“Conexões Islâmicas”, que poderá ser visitada até ao próximo dia 6 de agosto e é inspirada 
na arte islâmica, sobretudo em azulejaria. ---------------------------------------------------------------------   
 ---------- Nos Paços do Concelho a exposição do mês, continua a ter como tema Armação de 
Pera, desta feita “Um olhar pela sua história na década de 70 e 80” -----------------------------------  
 ---------- Na Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica encontra-se a exposição de pintura 
“Uma textura do som”, de Sara Domingos, organizada pelo CELAS. ----------------------------------  
 ---------- Na Casa Museu João de Deus é possível visitar a exposição “Ondas de Terra”, de 
Maria Amélia Ramos e na Biblioteca Municipal a exposição de pintura “pintar no escuro” por 
Lorama, no âmbito da rúbrica “Talentos que nos visitam”. ------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- De 1 de julho e até amanha dia 6, o Al-teatro apresenta o espectáculo “Oxalá” na 
Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica, pelas 22 horas e 30 minutos. -----------------------------  
 ---------- Durante o mês de Julho encontram-se a decorrer os Programas: Juventude (+) e as 
Férias Super Fixe de Verão, direccionadas respectivamente a jovens dos 13 aos 17 anos e a 
crianças dos 6 aos 12 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em Armação de Pêra decorre desde 4 de julho a animação desportiva de Verão com 
aulas de Fitness na Praia dos Pescadores, de terça a domingo, que se estenderá até ao dia 3 
de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 5 de julho a Biblioteca Municipal recebe uma acção de formação sobre 
“Descriminações e Dependências: a intervenção das CDT’s” (Comissões para a Discussão da 
Toxicodependência), direccionado a técnicos e profissionais das áreas sociais e humanas, 
forças políticas, docentes e pessoal não docente. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Dia 6 de julho, o castelo recebe mais uma sessão do Sunset Secrets, que contará 
com a actuação de Arsénio Martins e Aroma Jazz Trio e restantes elementos de Dança e 
Massagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 7 de julho, o Teatro Gregório Mascarenhas recebe um concerto da Banda 
Filarmónica Silvense, pelas 21 horas, o qual tem por objectivo a angariação de fundos para a 
Escola de Música, e no dia 8 um concerto comemorativo do 20.º Aniversário de carreira de 
Ricardo Neto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 9 de julho a Praia dos Pescadores contará durante o dia com a possibilidade 
de utilização de Insufláveis (Matraquilhos Humanos) integrado na animação desportiva de 
verão e pelas 22 horas os Ranchos Folclóricos de Messines e Algoz actuarão também na 
zona da lota, actividade integrada na oferta cultural proporcionada pelo Município nesta 
freguesia durante a época festival. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 10 de julho, as Piscinas Municipais, vão receber o 1.º Aqua Summer Fest, 
entre as 18 e as 21 horas, o mesmo tem como público-alvo os utentes das piscinas 
municipais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Biblioteca de Praia em Armação de Pêra, na zona dos Pescadores, que se 
encontra a funcionar desde o dia 19 de junho, até ao próximo dia 31 de julho, tem-se revelado 
um sucesso, junto dos utentes da Praia, representado uma oferta diferente e inovadora no 
nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora, Maria Luiza Conduto Luís informou ainda que a construção do 
Circuito de Actividade Física e Parque Infantil, em Tunes, que reúne um espaço lúdico para 
crianças, um circuito geriátrico e um espaço workout para jovens adultos, está a decorrer a 
bom ritmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra para referir que não foram 
presentes os fundos disponíveis na presente reunião nem na anterior. Prosseguiu solicitando 
a entrega na próxima reunião de informação relativa aos pedidos de herbicidas efectuados 
pelas Juntas de Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Relativamente ao Pirate Week informou que na sua opinião houve falta de diálogo 
entre as partes envolvidas, que não houve um liderar do processo por parte do executivo 
permanente e da Sra. Presidente, no sentido de se procurar um bom entendimento e que o 
Pirate Week não se iria realizar em Armação de Pêra. ----------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos interveio para manifestar o seu 
desagrado pelo facto do evento Pirate Week ter deixado de ser realizar em Armação de Pêra, 
o que considera ser uma perda grande. ------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora prosseguiu perguntando, relativamente à aprovação das obras da 
capela Nossa Senhora dos Aflitos, o que poderia a Câmara Municipal fazer para acelerar o 
processo, que está dependente de um parecer a ser emitido por parte de uma trabalhadora 
da Câmara que se encontra de baixa médica.  ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio para clarificar que a Câmara Municipal não tem 
obrigação de emitir o parecer em causa e que tendo sido solicitada para o efeito se 



 
 

 

disponibilizou a colaborar nesse sentido. Uma vez que a técnica não está ao serviço e 
havendo pressa o parecer necessário poderia ser pedido a qualquer entidade credenciada 
para o efeito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Conduto Luís interveio para esclarecer que 
recebeu um ofício da parte da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e que o assunto 
também foi abordado na Assembleia Municipal onde de inferia que a Câmara Municipal 
estava a atrasar o processo, mas que as coisas não poderiam ser colocadas nesses termos. 
Prosseguiu expondo que a Câmara Municipal dispõe de uma única técnica de restauro que se 
disponibilizou e foi às reuniões com a Direcção Regional e o Presidente da Junta de 
Freguesia. Todavia, a técnica estava grávida e por ser uma gravidez de risco, entrou em 
situação de baixa médica, encontrando-se presentemente de licença de maternidade e por 
isso não pôde fazer o relatório prévio que a Câmara se tinha disponibilizado a providenciar. 
Esclarecendo que não é obrigatório que o relatório prévio seja elaborado pela Câmara 
Municipal, podendo ser feito por um técnico de restauro com 5 anos de serviço. Acrescentou 
que esta informação foi transmitida, por ofício, ao Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra e que foi dada cópia à munícipe que veio reunir com ela da parte da Igreja. 
Conclui dizendo que a Câmara Municipal não está a atrasar o processo e que se há pressa 
em iniciar a obra é contratar um técnico nas condições descritas para fazer o relatório. ---------    
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos:-- ----  
 ---------- Munícipe: Manuel Custódio Gonçalves. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Alteração de caminho, em Alto da Silveira, São Marcos da Serra. -------  
 ---------- O Sr. Manuel Gonçalves tomou a palavra e começou a expor o seu assunto sobre um 
caminho público que foi cortado e um outro caminho que foi aberto na sua propriedade. 
Perguntou se podia passar pelo caminho alterado. ---------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente usou da palavra para responder que não sabia responder no 
momento e que o processo que tinha em mãos era sobre um pedido de alteração de caminho 
que já foi a reunião de Câmara e à Assembleia Municipal, mas que se o caminho tinha sido 
alterado então o Sr. Custódio teria de passar pelo caminho alternativo e não pelo 
anteriormente existente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Manuel Custódio Gonçalves interveio para esclarecer que o que pretendia é 
que a Câmara Municipal passasse uma declaração em como poderia passar pelo traçado 
alternativo, de modo que a situação tivesse fim, pois já tinha sido acusado duas vezes. ---------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra começando por cumprimentar os 
presentes e prosseguiu dizendo que lhe parecia que o que o Sr. Custódio pretendia saber se 
o caminho em causa era público pelo que sugeria que a Sra. Presidente marcasse uma 
reunião com o senhor e com os técnicos camarários para esclarecer de uma vez todas as 
dúvidas existentes da parte do Sr. Custódio. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Manuel Custódio Gonçalves interveio novamente dizendo: “eu posso levantar 
aqui mais uma questão? O caminho para ser público não vai entrar na minha propriedade 
sem eu autorizar, não?” --------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto usando da palavra respondeu: “não sei, eu estou a 
falar de fora. O senhor conhece o processo e eu não, por isso é que eu estou aqui a sugerir 
que todas essas dúvidas que tem, sejam abordadas com o executivo permanente para as 
clarificar e o senhor ficar devidamente esclarecido. Agora aqui é difícil.”-------------------------------- 
 ---------- O Sr. Manuel Custódio Gonçalves respondeu que “o que me interessa é a minha 
passagem porque me cortaram a passagem à casa. Tenho uma passagem alternativa mas a 
que era directa foi a que me cortaram. E eu quero saber se posso passar por aqui.”  
 ---------- Analisado o processo coube à Exma. Sra. Presidente esclarecer que a pessoa que 
comprou o terreno contíguo ao terreno do Sr. Custódio apresentou uma exposição à Câmara 
em tempos para fechar o caminho de passagem directa existente para a casa do Sr. 
Custódio, que era público, apresentando como alternativa um caminho mais longo, sendo que 
essa situação mereceu o deferimento por parte da Câmara Municipal e Junta de Freguesia da 



 
 

 

altura. O Sr. Custódio interveio argumentando que essa alteração não obteve a sua 
concordância, que deste modo não pode utilizar a passagem existente do terreno do vizinho 
mas que o vizinho pode utilizar a passagem existente no dele e que a conservação realizada 
no caminho existente na sua propriedade tem sido feita por si, sendo que o Ministério Público 
considera que os caminhos públicos são os que têm conservação por parte da Câmara ou 
Junta de Freguesia. Ao que a Exma. Sra. Presidente declarou que o caminho está cadastrado 
e a manutenção tem sido feita e que tendo havido a aceitação da Câmara Municipal e da 
Junta de Freguesia da altura em que o caminho directo público fosse eliminado não se podia 
agora anular a decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------     
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Munícipe: Gomes da Silva. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Toponímia, trânsito e limpeza urbana, junto à Rua da Igreja, Algoz. ----    
 ---------- O Sr. Gomes da Silva começou a sua intervenção dando os bons dias aos presentes 
e prosseguiu dizendo que remeteu para a Câmara Municipal de Silves duas cartas em 2016, 
uma a 04 de julho e outra a 19 de dezembro, ambas com comprovativo de aviso de recepção, 
que não foram respondidas. Continuou dizendo que neste momento começava a ficar 
preocupado porque já tinha setenta e um anos, pertencendo por isso à terceira idade e que 
apresentava as dificuldades próprias das pessoas da sua idade. ---------------------------------------    
 ---------- O Sr. Gomes da Silva elogiou a colocação de placas de proibição de pôr lixo junto 
aos moloks, em determinados locais, acrescentando que de facto as pessoas continuam, 
apesar disso, a colocar o lixo em redor dos moloks, mas que onde mora não foi colocada 
essa proibição. E relatou que, no início da Rua da Igreja, esteve durante uns dias material 
limpeza de quintais ou semelhante, que os serviços camarários recolheram e que há uma 
semana alguém pôs junto aos moloks edredons velhos, livros, mobiliário eléctrico de cozinha 
etc. que os serviços camarários não recolheram e questionou o facto de esse lixo não ter sido 
recolhido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Gomes da Silva continuou expondo que do lado poente da Rua da Igreja falta a 
placa toponímica da identificação da rua, o que é importante para si, uma vez se quiser 
indicar a alguém que o pretenda visitar, o local onde mora, a pessoa não poderá identificar a 
rua e bem assim os carteiros que quando são novos no serviço também não sabem onde é a 
rua ou se esquecem, levando a que a correspondência fique perdida por algum tempo.  --------    
 ---------- O Sr. Gomes da Silva prosseguiu informando que já referenciou várias vezes a 
existência de duas casas em ruínas na Rua da Igreja, a n.º 13 e a n.º 15 as quais irão 
qualquer dia criar problemas ao público e que na sua opinião trata-se de estrumeira, 
exemplificando a altura do monte de lixo que lá se encontra, desde a entrada até ao fundo. 
Continuou lembrando a tragédia de Pedrogão Grande, disse esperar que um dia não haja 
alguém a fazer asneiras e questionou a quem iria pedir responsabilidade depois. Informou 
também sobre a existência de uma boca-de-incêndio que apesar da sua insistência em 
perguntar se funcionava não ninguém respondia. -----------------------------------------------------------  
 ----------  Sobre o trânsito relatou ser proprietário de uma casa cuja parede exterior já 
começava, devido às embates que tem sofrido de alguns carros, a ficar danificada e com a 
pintura estragada. Informou que queria mandar reparar a parede mas questionou sobre que 
garantia teria de que a mesma se manteria arranjada depois de gastar o dinheiro. Mencionou 
que em reunião do ano transacto levantou a questão do trânsito e que determinada autarca, 
vereadora, lhe disse mais ou menos o seguinte: “na minha rua também havia uma situação 
dessas e foi resolvida”, tendo o mesmo respondido: “pois foi, a senhora é autarca”, e que o 
seu assunto não foi resolvido e já conta com oito anos. Acrescentou que no ano passado foi à 
Divisão de Trânsito tendo explicado o assunto a um funcionário que lhe disse que já se tinha 
deslocado ao local e que não lhe tinham explicado a situação naqueles termos e que o 
assunto era possível de resolver. Foi pedido que endereçasse uma comunicação à Câmara a 
expor o assunto sendo essa carta a carta de 04 de Julho que não foi respondida pelos 
serviços. Seguidamente passou a elogiar a atenção e delicadeza do funcionário dizendo não 
saber quem o mesmo é. --------------------------------------------------------------------------------------------    



 
 

 

 ---------- O Sr. Gomes da Silva prosseguiu sugerindo que a Câmara Municipal de Silves 
deveria regular a ligação na Rua da Igreja que se encontra desregulada ou é regulada à 
vontade de cada um dos interessados e informou que iria “dar” mais uns dias para que a 
situação seja resolvida após o que fará a divulgação dos assuntos expostos através da 
comunicação social, não por maldade nem para exercer pressão sobre ninguém, mas por 
uma questão de consciência, apesar de esta não ser a sua forma de resolver os assuntos. ----  
 ---------- Concluindo, o Sr. Gomes da Silva solicitou que ficasse registado que paga para lhe 
ser remetida cópia da acta da presente reunião, por considerar um direito seu saber aquilo 
que disse e aquilo que não disse, para que haja a consciência dos assuntos expostos, uma 
vez que as cartas registadas com aviso de recepção não foram respondidas. ----------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra e informou que relativamente à acta o Sr. 
Gomes da Silva devia apresentar requerimento junto do Apoio aos Órgãos e Oficial Público 
ou então aceder à mesma através da internet no sítio do município. ----------------------------------   
 ---------- Relativamente às situações apresentadas respeitantes à limpeza urbana, a Exma. 
Sra. Presidente referiu que são situações que também preocupam o executivo visto que a 
prática de alguns munícipes é pouco cívica, o que leva a um acumular de resíduos, que 
desvaloriza qualquer freguesia e que por mais que se tente erradicar os efeitos de tal prática 
é difícil evitar que tal suceda. Continuou dizendo que é uma situação que a Câmara e a União 
de Freguesias de Algoz e Tunes estão a tentar resolver e que a União de Freguesias do 
Algoz Tunes é uma das juntas que é eficaz a esse respeito. ---------------------------------------------  
 ---------- No que concerne à situação do trânsito a Exma. Sra. Presidente informou que se 
recordava do assunto ainda enquanto vereadora não permanente e membro da Comissão de 
Trânsito e que o mesmo foi analisado em várias reuniões não tendo merecido deferimento por 
parte da Comissão. Continuou informando que enquanto Presidente da Câmara deixou de 
fazer parte da Comissão sendo que a mesma é composta por várias entidades 
nomeadamente GNR, Associação de Bombeiros Voluntários, Vereadores, Junta de 
Freguesia, na pessoa do seu presidente e equipa técnica, e que todas as situações 
apresentadas são discutidas incluindo nelas a do Sr. Gomes da Silva. Não fazendo parte da 
Comissão, a Exma. Sra. Presidente informou que não se podia pronunciar, mas que era do 
seu conhecimento que o assunto voltou em reuniões posteriores a ser discutida. -----------------   
 ---------- Relativamente à toponímia, esclareceu que infelizmente a mesma já data de 2008 e 
que foram mandados fazer os topónimos em falta numa determinada empresa, que executa o 
tipo particular de azulejos em uso, mas que lamentavelmente por dificuldades da empresa os 
topónimos ainda não estão todos feitos, no entanto acredita que em breve a situação ficará 
regularizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra e começando por cumprimentar os presentes 
declarou que: “em relação à limpeza, eu tomei nota e vou falar com o Sr. Presidente da União 
de Freguesias de Algoz e Tunes. Nós temos uma pareceria que tem funcionado bem. Quando 
diz que limparam num lado e não limparam noutro, vou saber a razão. No entanto, pelo que 
me apercebo, em Algoz e Tunes, as zonas envolventes dos moloks até estão agradáveis. Na 
minha opinião, as situações que referiu são situações pontuais. ----------------------------------------  
 ---------- Em relação às placas, nós colocamos as placas nos sítios mais problemáticos. Se 
chegarmos à conclusão que junto à sua casa será problemático iremos colocar.” -----------------   
 ---------- O Sr. Gomes da Silva tomou a palavra para alegar que, na sua opinião, a situação é 
problemática em relação ao lixo, porque foi removida uma árvore e um banco de jardim, ainda 
antes dele pertencer ao vasto grupo da terceira idade, para aí serem colocados dois moloks 
quando, no seu entender, o lixo era colocado no sítio certo, não havia lixo e tudo se resolvia a 
meia dúzia de metros. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Na questão da Comissão Trânsito o Sr. Gomes da Silva argumentou que tem de 
haver um contraditório. E prosseguiu relatando que o Sr. Vereador Rogério Pinto deslocou-se 
um dia ao local e apresentou a solução de se colocar uma linha amarela tendo o Sr. Gomes 
da Silva na altura discordado. Veio a verificar-se, na sua opinião, que ele tinha razão pois 
uma curva e contracurva passou a recta o que leva a que “a velhada cheia de joanetes” tenha 



 
 

 

de saltar por todos os lados. Razão pela qual, concluiu, tem que haver o contraditório ainda 
que o contraditório possa nem sempre ter razão. -----------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vice-Presidente retomou a palavra para dizer que: “sobre a colação do molok 
naquele sítio, não é do nosso tempo e eu não tenho conhecimento de terem tirado bancos. 
No entanto há uma coisa que é verdade, o lixo e os moloks só estão bem à porta dos 
vizinhos, à nossa porta não estão bem.” -----------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e disse, relativamente à solução 
que apresentou de colocar uma linha amarela, que não foi a melhor solução mas que foi uma 
tentativa de resolver o problema existente. E prosseguiu dizendo que “venho dar-lhe razão em 
algumas coisas que tem abordado ao longo deste ciclo, depois disso. Infelizmente quanto à 
limpeza urbana, a Sra. Presidente já assumiu, há falta de pessoal porque há pessoal doente. 
Há falta de recursos. Embora os recursos materiais existam há falta de funcionários para 
fazer determinados serviços, e este é um sector que tem difidências e não se consegue dar 
resposta. Quando chega a altura do Verão ainda muito menos, a população aumenta em 
todas as freguesias. Quando eu às vezes falo é dito que tenho em foco só Armação de Pêra. 
Ainda bem que veio cá falar de um problema que existe, que eu tenho dito que não é só num 
determinado sítio, mas que é um problema geral no nosso concelho e no fundo está a 
justificar isso e temos que o assumir. E resolve-se, se calhar, contratando uma empresa de 
serviços para dar apoio. --------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- O Sr. Artur tem inteira razão quando, relativamente às cartas, uma do dia 4 de julho e 
outra do dia 19 dezembro (que eu não ponho em dúvida), não obteve resposta. Quanto a mim 
é uma situação grave, porque em qualquer assunto, quando há uma carta, há a obrigação do 
munícipe ser esclarecido sobre as questões que coloca nessa carta ao executivo. Houve com 
certeza algum problema, esquecimento ou outra coisa qualquer. ---------------------------------------    
 ---------- No que diz respeito a outros problemas que colocou aqui nomeadamente em relação 
ao civismo, aos moloks, ao lixo em redor dos moloks, as placas de identificação, a boca-de-
incêndio, ao trânsito, há uma série de situações que são gerais. O senhor está aqui, eu falo 
porque já passei por aqui, já fui executivo permanente durante alguns anos, muitas vezes nós 
temos dificuldades em gerir estes processos nomeadamente quanto ao contraditório.”----------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra para afirmar que: “Devemos ser rigorosos. O 
Sr. Artur falou e não disse que eu estive presente no local. E isto é só para dar uma resposta 
ao Sr. Vereador Rogério Pinto, não houve esquecimento nenhum.” E prosseguiu informando 
que apesar de não ter havido uma resposta por escrito se deslocou ao local com o Sr. Artur 
Silva e esteve nas reuniões da Comissão de Trânsito onde o assunto já se arrasta há 8 anos. 
Não garantindo que o assunto possa ser resolvido, o Sr. Vice-presidente assegurou que 
quando houver nova reunião da Comissão de Trânsito será o próprio a informar o Sr. Artur 
Silva para que o mesmo esteja presente e possa dizer de sua justiça. O Sr. Vice-presidente 
terminou a sua intervenção frisando que não houve esquecimento algum tendo estado 
presente no local com o senhor Artur Silva. -------------------------------------------------------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio para argumentar que se o munícipe 
aborda a Câmara por escrito deve ter uma resposta pela mesma via, não fazendo sentido que 
uma questão posta por escrito tenha uma resposta verbal. -----------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio para declarar que o Sr. Vice-Presidente adoptou o 
sistema de resolver os problemas presencialmente e no próprio local.  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra, começou por cumprimentar os 
presentes e prosseguiu dizendo que lamentava que as cartas não tivessem sido respondidas. 
Salientou que o que era relevante é que o assunto parecia não ter ficado resolvido 
independentemente de a resposta ter sido ou não ter sido por escrito fazendo votos para que 
o mesmo, uma vez que foi identificado publicamente pelo Sr. Artur Silva, fosse resolvido no 
futuro, acreditando que o executivo permanente tudo fará nesse sentido.  ---------------------------  
 ---------- Em relação à Comissão de Trânsito, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse não saber 
se o Sr. Artur Silva apresentou o assunto através de reclamação à Comissão mas se o fez 
seria de esperar que obtivesse em resposta a decisão, nomeadamente, a acta que foi lavrada 
aquando da realização da reunião da Comissão de Trânsito, no Algoz. Apesar de fazer parte 



 
 

 

da Comissão, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, informou não conseguir identificar ao certo a 
situação em questão, lembrando contudo a existência de um caso complicado, de uma 
determinada casa junto à estrada, numa passagem relativamente estreita não se recordando 
da decisão, sendo certo que a mesma faz parte da acta. Observou, ainda, que se a decisão 
não foi de acordo com a melhor solução a mesma poderá ser ponderada em futuras reuniões, 
sendo de todo o interesse a presença do Sr. Artur Silva se tal lhe for possível. ---------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina deu ainda nota de que mesmo nas situações de mais 
fácil resolução, muitas vezes não era possível, a quem tem a capacidade de as decidir, de 
saber se as mesmas ficaram efectivamente resolvidas pelo que era importante que os 
munícipes sempre que considerassem que os problemas apresentados não estavam 
resolvidos dirigir-se por carta ou presencialmente para insistir na resolução das situações e 
fez votos para que as situações identificadas pelo Sr. Artur Silva fossem resolvidas. -------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para concluir que, relativamente à limpeza 
urbana, a problemática decorre da própria produção diária de resíduos e do civismo de cada 
indivíduo. A Exma. Sra. Presidente deu conhecimento de ter passado com os trabalhadores e 
constatado que, apesar de a limpeza ter sido feita num dia, no dia seguinte já se encontravam 
resíduos à volta dos contentores sendo os mesmos provenientes de cozinhas e outros, pelo 
que se trata, concluiu, de uma prática constante que enquanto não houver uma intervenção 
penalizadora é possível que a população não mude de comportamento. -----------------------------   
 ---------- Relativamente à questão do trânsito a Exma. Sra. Presidente informou que a mesma 
deveria ser acompanhada pela Comissão de Trânsito e que os presentes com assento nessa 
Comissão deviam ficar alertados para o efeito. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Munícipe: Alberto Monteiro. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Manutenção da venda de farturas na Frente Mar, em Armação de 
Pêra.- --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Alberto Monteiro tomou a palavra cumprimentando os presentes e prosseguiu 
expondo que devido a um abaixo-assinado, realizado pelos lojistas, a venda ambulante 
prevista para a Frente Mar de Armação de Pêra foi transferida para o terreno privado 
pertencente à Isotal, SA. Acrescentou que o terreno não reunia as condições necessárias do 
ponto de vista higiene-sanitário a que a venda de farturas estava abrigada, e propôs a sua 
manutenção na Frente Mar de Armação de Pêra. -----------------------------------------------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e disse que o que foi assumido 
publicamente pelo executivo não permanente perante os vendedores ambulantes é que 
viabilizariam a proposta que o executivo permanente apresentasse não tendo sido criada 
qualquer dificuldade por parte do PSD e PS, de modo que o Edital foi votado com a 
abstenção do PSD que deixou o caminho aberto para que fosse viabilizado. Acrescentou que 
se algum problema surgiu não foi dada essa informação na Câmara pelo que o desconhecia. 
De maneira, concluiu, que cabia ao executivo permanente dar resposta à situação 
apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para dizer que lamentava que o Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto não tivesse lido a Ordem de Trabalhos porque nela constava o 
assunto apresentado e a fundamentação para a deslocação da venda ambulante da Frente 
Mar para o terreno privado pertencente da Isotal, SA. A Exma. Sra. Presidente continuou 
mencionando que o Sr. Vereador absteve-se na votação do Edital do presente ano e que 
votou contra em todos os anos anteriores. E concluiu, dizendo que sendo uma luta constante, 
havendo várias contestações e o abaixo-assinado a solução possível é a realização da venda 
ambulante no terreno privado pertencente à Isotal, SA. ---------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Jorge Monteiro argumentou que o abaixo-assinado se baseava numa notícia 
falsa pois não iriam exercer a actividade de noite e dia como constou e questionou se o 
mesmo visava unicamente os vendedores ambulantes, tendo a Exma. Sra. Presidente 
respondido que sim e acrescentado que “a situação da Frente Mar de Armação de Pêra é 
uma discussão que tem sido acesa nesta mesa. E que tem tido o desacordo de muita gente. 
Anteriormente já tínhamos na Frente Mar uma variedade de actividades do foro artístico como 



 
 

 

trancinhas e tatuagens. Lutámos e conseguimos este ano colocar-vos na Frente Mar por isso 
continuem unidos pois têm o nosso apoio nesse sentido. Se a notícia foi falsa ou não e as 
vicissitudes inerentes a este abaixo-assinado, não quero estar a comentar porque isto vai dar 
a “coisa politiqueira” o que não me orgulha nada, aliás envergonha-me como pessoa política 
que sou saber que existem pessoas na política que são movidas por interesses diferentes. 
Peço desculpa por este meu desabafo mas o meu envolvimento convosco tem sido muito 
directo e o que me apraz dizer é que o que vamos conseguir fazer, estaremos sempre em 
contacto convosco e veremos como as coisas correm, mas o que temos presentemente, é a 
venda ambulante no terreno da Isotal, SA.” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Jorge Monteiro argumentou ainda que desde há três anos que se encontra um 
vendedor de farturas a exercer actividade na Frente Mar de Armação de Pêra pelo não 
considerava justa a situação. -------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente informou que de facto trata-se de uma injustiça mas que a 
autorização para o exercício daquela situação em particular não foi dada pela Câmara mas 
por outra entidade, de Armação de Pêra, não se verificando a mesma situação no presente 
ano devido às vicissitudes inerentes a um ano de eleições. Asseverou que iria tentar sempre 
corrigir situações de injustiça, (o que nem sempre estava ao seu alcance), pois o Sr. Monteiro 
e outros que são residentes do concelho e têm o seu “ganha-pão” na venda de farturas e 
churros deveriam ter aqui uma abertura atendendo a essas circunstâncias para que 
pudessem trabalhar mas que não era isso que se verificava. --------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio para informar que leu o documento com 
muita atenção e que o que disse é que a informação não tinha sido dada verbalmente, ao que 
a Exma. Sra. Presidente respondeu que pensava que o Sr. Vereador privilegiava a 
informação por escrito. O Sr. Vereador esclareceu que ambas eram importantes e que houve 
um ano em que o Edital relativo à venda de farturas, em Armação de Pêra, na zona do Mini 
Golfe teve aprovação do PSD. A Exma. Sra. Presidente discordou. -----------------------------------  
  --------- A Sra. Vereadora prof. Ana Cristina Santos tomou a palavra cumprimentando os 
presentes e continuando, declarou que é favorável à venda ambulante na Frente Mar, em 
Armação de Pêra desde que se cumpram regras. Informou que leu todos os documentos 
respeitantes à situação em concreto e que no seu entendimento havia legitimidade tanto dos 
habitantes e comerciantes como dos vendedores ambulantes e que deveria haver 
entendimento entre as partes para o bem do turismo e comércio, em Armação de Pêra.  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio para informar que tinham sido estabelecidas e 
aceites regras, nomeadamente a limitação a 12 bancadas, de cor branca e cru para que não 
ofendesse ninguém. No seu entendimento pessoal houve uma condução da situação 
diferente mas que tem esperança que dialogando se chegue à conclusão que “Armação de 
Pêra dá para todos” e que não se devia tirar oportunismo da situação pois que quem fica 
lesado são os vendedores. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora prof. Ana Cristina Santos retomou a palavra para dizer que: 
“realçando o que a Sra. Presidente disse, que é verdade, Armação de Pêra dá para todos no 
mês de Julho e Agosto. Muita gente em Armação de Pêra precisa do mês de agosto.”  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Munícipe: Joaquina Maria.----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Casino de Armação de Pêra. -----------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. D. Joaquina Maria tomou a palavra para questionar o facto de as restantes 
ocupantes do Casino de Armação de Pêra não lhe permitirem o fornecimento de electricidade 
uma vez que tinha ficado estabelecido na reunião havida no dia 3 de maio 2017, que iriam 
coabitar no mesmo espaço, tendo a Câmara conseguido uma forma do Casino ter 
fornecimento de electricidade. Prosseguiu ameaçando cometer estragos caso continuasse a 
lhe ser impossibilitado o acesso à electricidade. A Sra. Joaquina Maria disse ainda que a Sra. 
Presidente também tinha de ter em atenção os seus interesses e que na reunião de 3 de maio 
fez distinção ao dar a reunião por acabada de modo que ela saiu e as restantes participantes 
ficaram, sendo que devia ter ficado até ao fim para ter a mesmo tratamento de igualdade. Foi 
ainda dito pela Sra. D. Joaquina Maria que a Câmara favoreceu a galeria de arte promovendo 



 
 

 

que a mesma tivesse o fornecimento de electricidade sendo que a ela não era permitido ter 
electricidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para afirmar que foi dito na reunião de 3 de 
maio que deveria haver um entendimento entre partes ocupantes do Casino (artista plástica, 
os artesãos e a D. Joaquina Maria) relativamente à electricidade tendo havido concordância 
de todos nesse sentido. A Exma. Sra. Presidente informou ainda, que após a D. Joaquina 
Maria a ter informado de que não tinha acesso à electricidade, se deslocou a Armação de 
Pêra para averiguar na primeira pessoa o que se passava, tendo-lhe sido dito que lhe foi 
proposto o fornecimento, mediante o pagamento de determinado valor destinado a pagar à 
pessoa que iria executar o trabalho de passagem do cabo eléctrico para o local onde a Sra. 
Joaquina Maria se encontra a trabalhar. Mais lhe foi informado que a D. Joaquina Maria não 
concordava que se lhe pedisse valor algum, existindo por isso o diferendo. Face a esta 
situação a Exma. Sra. Presidente apelou a que a D. Joaquina Maria entrasse num 
entendimento, para o bem de todos, pois se fosse criado alarido e uma vez que a ocupação e 
o fornecimento de electricidade do casino era uma questão sensível, poderia acontecer que 
tivessem de desocupar o espaço o que não beneficiaria ninguém.  ------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora prof. Ana Cristina Santos tomou a palavra para dizer que estava 
preocupada com a situação e que a mesma tem de ser tratada com muito cuidado.  
  ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Munícipe: Silvina Maria da Silva Santos. --------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Construção de moradia, em Benafátima, São Marcos da Serra. -----------  
 ----------  A Sra. D. Silvina Santos tomou a palavra dizendo que construiu a sua casa em 2004, 
crendo na boa-fé de todos e acreditando que estava tudo correcto, mas que apesar disso ao 
fim de 5 anos recebeu uma carta em como a sua casa estava com ordem de demolição por 
parte do tribunal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente usou da palavra para esclarecer que a carta recebida foi 
remetida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé e que tal se deveu ao facto de a 
aprovação da construção da habitação da D. Silvina Santos ter tido por base razões 
ponderosas, em 2004, sem que tal fosse permitido. A Exma. Sra. Presidente prosseguiu 
informando que em situação idêntica encontram-se mais 133 habitações que obtiveram as 
licenças de construção e utilização por parte da Câmara (e para a construção das quais 
muitas pessoas tiveram de recorrer a empréstimo bancário, tal com a D. Silvina Santos). 
Continuou dizendo que a Câmara está a responder em tribunal porque o Plano Director 
Municipal da altura não permitia a construção nos locais em causa, mesmo invocando-se as 
razões ponderosas. Esclareceu que à data das aprovações pensou-se que poderia, tanto que 
se o Plano Director Municipal de 2013 tivesse sido aprovado, já a D. Silvina Santos teria a sua 
habitação demolida. A Exma. Sra. Presidente Câmara prosseguiu informando que tem estado 
a tentar regularizar estas situações tanto em sede de PDM (Plano Director Municipal) como 
junto das entidades, sendo neste caso em particular, a Direcção Regional da Agricultura e 
Pescas do Algarve, apelando a que seja tido em consideração todo este facto e que 
infelizmente no caso da D. Silvina Santos o tribunal já decretou a demolição da sua habitação 
mas que a Câmara recorreu e encontra-se a aguardar decisão, sem saber se a mesma será 
favorável ou não. A Exma. Sra. Presidente concluiu afirmando que continuará empenhada na 
defesa de todas estas situações. --------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos tomou a palavra para dizer que se a 
Câmara Municipal aprovou que se construísse e passou as licenças necessárias então a 
Câmara terá de ajudar a quem de boa-fé construiu e questionou se essa ajuda passaria pela 
aprovação do PDM (Plano Director Municipal). Ao que a Exma. Sra. Presidente informou que 
não poderia ser através do PDM pois tratavam-se de situações isoladas em plena RAN 
(Reserva Agrícola Nacional).  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora prof. Ana Cristina Santos retomou a palavra para perguntar se o 
PDM de 2013 tivesse sido aprovado, se a situação da D. Silvina Santos estaria resolvida. Ao 
que a Exma. Sra. Presidente respondeu dizendo que estaria resolvida provavelmente com a 
demolição da habitação da D. Silvina Santos. Continuou dizendo que se o PDM de 2013, que 



 
 

 

é muito defendido quer pela bancada do PS quer pela bancada do PSD, tivesse sido 
aprovado, a Câmara Municipal estaria a dar razão ao tribunal e não haveria forma de recurso 
porque as situações em causa foram despoletadas pela DGAL (Direcção-Geral das 
Autarquias Locais). Frisou que, muitas vezes, era acusada de ter atrasado a aprovação do 
PDM tal como estava em 2013 por causa destas situações. Salientou que foram estas e 
outras situações tais como a existência de actividades económicas que se encontravam em 
situação irregular e cujos mecanismos para a sua regularização não estavam previstos no 
anterior PDM e o facto de estar previsto cerca de 60 núcleos urbanos desaparecerem.  ---------  
 ---------- A Sra. D. Silvina Santos interveio para questionar quem pagaria a sua casa se 
houvesse demolição. Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que essa situação, por 
enquanto não se colocava, mas que a Câmara Municipal tem responsabilidades e que por 
essa razão interpôs recurso em tribunal. Ajuntou que independentemente de se concordar ou 
não com o anteriormente deliberado, a Câmara Municipal é uma entidade de bem e que este 
executivo tem assumido a resolução de muitos problemas que foram deixados. Concluiu 
dizendo que as situações de aprovação por razões ponderosas que são do conhecimento da 
DGAL e do conhecimento da Câmara Municipal estão a ser resolvidas junto do tribunal e das 
entidades responsáveis.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra para dizer que queria dar alguma 
tranquilidade à Sra. D. Silvina Santos, pois fosse qual fosse o executivo, a Câmara Municipal, 
tal como afirmado pela Sra. Presidente, tudo faria no sentido de evitar a demolição decretada 
e que mal seria se alguma entidade, independentemente da questão legal, fosse demolir as 
casas das pessoas construídas com muito sacrifício. ------------------------------------------------------    
 ---------- Acrescentou, que cada um assumirá a responsabilidade política em relação à posição 
que tiver face ao PDM, e prosseguiu dizendo que se devia também ter em consideração que 
os executivos, na altura, promoveram as aprovações das construções condicionadas através 
das razões ponderosas, na intenção de ajudar os requerentes pois os técnicos camarários 
informavam que isso era possível. Continuou dizendo que neste momento, da parte da 
Agricultura, vieram colocar a questão da Reserva Agrícola Nacional mas que tal não se 
verifica só no concelho de Silves e que as instâncias superiores, os tribunais, também terão 
de ter esse facto em consideração. Concluiu apelando a que a D. Silvina Santos tivesse fé e 
esperança e acreditasse que tudo se fará para que o problema seja resolvido rapidamente.  --   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para afirmar que se o PDM de 2013 tivesse 
sido aprovado, todos os 133 proprietários que construíram as suas habitações de boa-fé, com 
todas as licenças passadas pela Câmara Municipal, em local que o PDM não permitia, teriam 
de ser indemnizados pela Câmara Municipal. Acrescentou que tal situação não decorre de 
legislação nova da Agricultura pois essa remonta a 1940, quando o Algarve estava cultivado, 
por cereais e que, por exemplo, os terrenos de Armação de Pêra ainda previam a cultura de 
tremoço e griséu quando já ninguém se dedica a esse tipo de agricultura. Continuou expondo 
que, se o PDM de 2013 tivesse sido aprovado, a situação em apreço e outras de igual 
natureza, não teriam uma boa resolução pelo que não se deve fazer jogo político, de uma 
situação que toca as pessoas tão profundamente pois, pessoalmente, colocava-se na posição 
de quem contraiu um empréstimo para construir a sua própria habitação na boa-fé de que 
tudo estava correcto. Concluiu dizendo que, seja qual for a decisão final, a Câmara Municipal 
assumirá a sua responsabilidade. -------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra para dizer que muito provavelmente a 
D. Silvina Santos não percebeu muita da informação transmitida e visto tratar-se de uma 
situação que provoca muita emoção pela sua natureza e em particular pelo empréstimo 
bancário pedido, convinha deixar assente que o presente executivo, ou outro que se lhe siga, 
tudo fará para que tudo se resolva da melhor forma e que a Câmara Municipal como 
instituição de bem assumirá as suas responsabilidades caso o desfecho final não seja o 
desejado. Seguidamente colocou três questões, no sentido de que as mesmas 
esclarecessem também a Sra. D. Silvina Santos: qual o argumento constante no recurso 
apresentado pela Câmara Municipal em tribunal e, se com a aprovação do PDM, que se 
encontra atrasada devido à introdução desta situações consideradas por este executivo, o 



 
 

 

caso particular da D. Silvina Santos, e outros existentes, ficaria resolvido a curto prazo ou se 
o trabalho desencadeado serviria apenas de argumento em tribunal. ---------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para esclarecer que em 2013 quando se 
propunha a aprovação do PDM já a DGAL tinha remetido um relatório a apontar 53 situações 
irregulares e já decorriam os respectivos processos em tribunal. O presente executivo, 
atendendo às situações já reconhecidas pela DGAL, procurou saber se existiriam mais casos 
em situações idênticas, tendo-se verificado a existência de mais 80 casos perfazendo o total 
de 133 casos. Continuou dizendo que desconhecia os termos exactos do recurso interposto 
em tribunal mas que provavelmente o mesmo se baseava no facto do PDM não ter ido a 
consulta pública e a Câmara Municipal estar a tentar regularizar as situações junto das 
entidades responsáveis, em sede de PDM. Informou ainda que não havia garantias de que o 
recurso apresentado fosse aceite. Prosseguiu explicando que a Câmara está a tentar alargar 
os perímetros dos núcleos urbanos, os quais, mais de 60, estavam previstos desaparecer no 
PDM de 2013, por forma a englobar as habitações cuja aprovação de construção teve por 
base as razões ponderosas em locais onde tal não era permitido. Acrescentou que esse 
trabalho está a ser feito aglomerado rural a aglomerado rural num total de 186 aglomerados. 
E que o caso da D. Silvina Santos, assim como outros idênticos, poderá ou não ser aceite. ----   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina concluiu do exposto que o problema se mantem caso 
não seja aceite o alargamento do perímetro rural proposto e questionou se existia alguma 
sensibilidade por parte das entidades responsáveis para as situações em causa. Ao que a 
Exma. Sra. Presidente respondeu que tem apelado a esse bom senso e argumentado para 
que as situações sejam tidas em consideração. Asseverou que este pode ser um trabalho 
inglório mas que lhe custava a ideia da Câmara não tentar regularizar a situação de 
particulares e empresas de maior ou menor dimensão com PDM de 2013, tendo sido essa 
uma das razões que motivou a que o presente executivo não tivesse levado o PDM de 2013 
para a frente. Prosseguiu apontando mais duas razões: o facto de ter saído legislação em 
2012 não considerada para os devidos efeitos no PDM de 2013 respeitante à REN. Deu 
conhecimento que na reunião que teve com a CCDR logo em novembro de 2013, tentou 
inteirar-se se os outros concelhos tinham beneficiado com a legislação referida, tendo 
verificado que sim, uma vez que muitas das ribeiras consideradas já não existiam e isso 
poderia permitir a redução da REN, pela aplicação do índice de impermeabilização e 
inundações e assim beneficiar eventualmente a regularização de algumas das situações 
irregulares existentes em REN. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra razão apresentada pela Exma. Sra. Presidente foi o facto de em 2013 se estar 
a aguardar a nova Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo que saiu em maio de 2014 (Lei 31/2014, de 30 de maio). Concluiu 
que atendendo às razões expostas seria um absurdo permitir que o PDM fosse a consulta 
pública nos moldes em que se encontrava. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio para questionar se quando o PDM for a 
consulta pública as situações em causa previamente negociadas serão resolvidas a curto 
prazo. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para responder que a negociação com as 
entidades não tem sido fácil, e que se a tipologia dos terrenos de classificação agrícola não 
fôr actualizada pelo governo, para reflectir a sua real utilização, dificilmente se conseguirá a 
resolução de muitos dos casos. Acrescentou, a título de exemplo, que as freguesias de 
Armação de Pêra e de Alcantarilha, locais onde existem situações irregulares, têm terrenos 
classificados como de máxima produtividade. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Munícipe: Martine Chevalier. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Caminho em mau estado, no sítio da Guiné, em Tunes. ---------------------  
 ---------- O Sr. Martine Chevalier tomou a palavra para dizer que em 2014 fez um abaixo-
assinado, reuniu com a Sra. Presidente e remeteu cartas que não obtiveram resposta sobre 
um caminho intransitável, no sítio da Guiné, em Tunes, e sugeriu que no mesmo fosse 
espalhado o tout-venant lá depositado caso não houvesse a intenção de o alcatroar. Informou 



 
 

 

ainda ter gasto, no ano transacto, em conjunto com outros beneficiários do caminho, o valor 
de 500 euros para melhorar o caminho e que neste momento tem um orçamento de cerca de 
4000 euros e outro de 100 mil euros referente ao custo de alcatroamento. A Exma. Sra. 
Presidente solicitou cópia do primeiro orçamento, tendo-lhe sido entregue e apalavrado a 
disponibilidade dos beneficiários do caminho em comparticipar nos custos de um eventual 
alcatroamento do referido caminho. -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra informando recordar-se perfeitamente da 
reunião havida há dois anos e que à data foi realizada uma pequena intervenção de 
melhoramento do caminho. No entanto, por ser um caminho de terra batida apresenta uma 
resistência menor aos efeitos das intempéries e ao próprio uso e por mais tout-venant que se 
coloque o caminho acaba por não se encontrar nas melhores condições. Prosseguiu 
informando que existem muitos caminhos de terra batida no concelho pelo que a decisão de 
alcatroamento é feita tendo por base as prioridades existentes e alguns critérios tais como o 
número de pessoas beneficiadas pelo caminho. Continuou expondo que por norma os 
caminhos de terra batida são da responsabilidade das Juntas de Freguesia havendo um apoio 
da Câmara Municipal quando a Junta de Freguesia não consegue dar resposta e que o 
mesmo deve ser repensado por ser um caminho de subida mais atreito por isso à criação de 
regos por efeito das chuvas e que se iria tentar espalhar o tout-venant conforme sugerido.  ----     
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio fazendo um reparo quanto à não resposta 
por parte da Câmara às cartas enviadas pelo munícipe.  -------------------------------------------------  
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, A GARAGEM 
INDIVIDUAL LOCALIZADA NA CAVE DO EDIFÍCIO TROPICAL, SITO NA RUA DAS 
CARAVELAS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Alzira Acabado.----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, e informação 
do setor de Fiscalização de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a administração do condomínio 
e a reclamante do teor dos Autos lavrados pela Comissão, na sequência das vistorias 
realizadas em 29 de setembro de 2016 e 29 de junho de 2017, bem como da informação 
prestada pela DSUA (Divisão Serviços Urbanos e Ambiente). -------------------------------------------  
 ---------- Mais se delibera conceder o prazo de 30 (trinta) dias para que a administração do 
condomínio promova a execução dos trabalhos necessários à reposição das condições de 
salubridade no edifício. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA 
PEDREIRA EXISTENTE NO PRÉDIO, SITO NA COVA DA AREIA, EM LOBITO, FREGUESIA 
DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Europontal – Materiais de Construção, Lda. ---------------------------------   
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, plantas, 
ofício da Direção Geral de Energia e Geologia, cópia parte da ata n.º20 e informação da 
Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento Territorial de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e proceder nos  
termos e condições propostas na informação. ---------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, RELATIVA A OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO, NO PRÉDIO SITO EM VALE MARGEM, EM PÊRA. -----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando Júlio Rodrigues Alves Wintermantel dos Santos. -------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer do 
advogado, da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer ao Dr. João Aires 
Goes. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO A OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 
COM O ALVARÁ N.º 10/2001, NO LOTE N.º 38 DA URBANIZAÇÃO DO OLIVAL, SITO EM 
GATEIRAS, TUNES. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Manuel Elói Pires Castilho e Tiago Oliveira Marques. ------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, aceitar a dispensa do incremento do 
número de lugares de estacionamento a aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PARECER TÉCNICO PARA ATRIBUIÇÃO DE INSENÇÃO DE IMT 
E DE IMPOSTO DE SELO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 51.º, N.º3 DA LEI 
N.º111/2015, DE 27 DE AGOSTO (REGIME JURÍDICO DA ESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA) – 
(REGISTO 07/2017/99). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Luís Carlos Martins Pacheco. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável à atribuição de 
isenção de IMT e de Imposto de Selo, pelo Serviço de Finanças competente, à aquisição dos 
prédios em apreço nos termos e condições da informação. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROJETO DE EXECUÇÃO TÉCNICA PARA A OBRA DE 
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO FORNO PARA A INSTALAÇÃO DE CASA DOS VINHOS 
EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada 
nos termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------  
 ---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA 
URBANIZAÇÃO SILGAMAR FASE1 (EN 124-1) P – PLANO DEFINITIVO DE TRABALHOS, 
PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA, BEM COMO O PSS (PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE). -----------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Presente informações da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, Desenvolvimento 
do Plano de Segurança e Saúde para a Execução da Obra, Planos de Trabalhos, Plano de 
Trabalhos Caminhos Crítico e Plano de Sinalização Temporária 01 de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde 
(PSS), Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA RUA MANUEL TEIXEIRA 
GOMES, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES. ----  
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito e lista de erros e 
omissões de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
procedendo nos seus termos e condições. --------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 5.3 – ASSUNTO – EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ODELOUCA" 
– PLANO DEFINITIVO DE TRABALHOS, PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA, 
BEM COMO O PSS (PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE). ---------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, Declaração de 
Aprovação do PSS, Declaração do dono da obra a nomear o coordenador de segurança em 
obra, Plano de Segurança e Saúde, Declaração e Alvará da Empresa, Política da qualidade e 
ambiente, Certidão do Serviço de Finanças, Declaração da Segurança Social, Apólice de 
Seguradora dos Acidentes de Trabalho e Extratos da Declaração de Remunerações de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano e Saúde (PSS), Plano 
Definitivo de Trabalhos, Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro, nos termos e 
condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5.4 – ASSUNTO – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - PRORROGAÇÃO DE PRAZO. -------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito e parecer da 
empresa Consdep de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a prorrogação graciosa do 
prazo, nos termos e condições da informação. ---------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE FESTA DE CONVÍVIO NO LARGO DA FÁBRICA VELHA N.º 1, EM SÃO 
MARCOS DA SERRA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 19H00 E TÉRMINO 
ÀS 02H00 - RATIFICAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Hortense Maria Rodrigues Valério Dias. --------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, informação da 
Secção de Taxas e Licenças e pedido da requerente 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 DE FESTA DE CONVÍVIO, NO LARGO DA FÁBRICA VELHA N.º 1, EM SÃO 
MARCOS DA SERRA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 – RATIFICAÇÃO. --------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Hortense Maria Rodrigues Valério Dias. --------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, informação da 
Secção de Taxas e Licenças e pedido da requerente 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 RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DO 19.º ARRAIAL DO PETISCO, SITO A REALIZAÇÃO NO 
POLIDESPORTIVO DE PÊRA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 
20H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. ----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Centro Paroquial de Pêra. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra, informação da 
Secção das Taxas e Licenças e pedido do requerente de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º2 do artigo 7º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE 19.º ARRAIAL DO PETISCO A REALIZAR-SE NO POLIDESPORTIVO DE 
PÊRA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2017 COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO 
ÀS 02H00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Centro Paroquial de Pêra. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, informação da 
Secção das Taxas e Licenças e pedido do requerente, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º2 do artigo 7º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA REALIZAÇÃO 
DE ENCONTRO DE MARCHAS, NA PRAÇA AL MUTAMID, EM SILVES, NO DIA 01 DE 
JULHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 01H00 - RATIFICAÇÃO. -------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Grupo dos Amigos da Pedreira. --------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, e informação da Secção das 
Taxas e Licenças e pedido da requerente de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DE VENDA DE BIFANAS E BEBIDAS, NA PRAÇA AL MUTAMID, EM SILVES, 
NO DIA 01 DE JULHO DE 2017- RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Grupo dos Amigos da Pedreira. --------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação da Secção das Taxas 
e Licenças e pedido da requerente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE FESTA RELIGIOSA NO LARGO DOS MÁRTIRES, EM SILVES, NO DIA 09 
DE JULHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 23H50. -------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Silves. --------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação da Secção das Taxas 
e Licenças e pedido da requerente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º2 do artigo 7º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DE FESTA RELIGIOSA NO LARGO DOS MÁRTIRES, EM SILVES, NO DIA 09 
DE JULHO DE 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Silves. --------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, e informação da Secção das 
Taxas e Licenças de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentado a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º2 do artigo 7º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE ARRAIAL NO LARGO 1º DE MAIO, EM SILVES, NO DIA 30 DE JUNHO 
DE 2017, COM INÍCIO ÀS 18H00 E TÉRMINO ÀS 24H00. ----------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: Associação Amigos dos Pequeninos. -----------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, e informação da Secção das 
Taxas e Licenças e pedido do requerente de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE ANIMAÇÃO NA ESPLANADA DA PASTELARIA BUSIRIS, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA, NOS DIAS 5,7,12,14,15,19,21,26 E 28 DE JULHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 
20H00 E TÉRMINO ÀS 01H00. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Pastelaria Busiris.-------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, informação da Secção 
das Taxas e Licenças e pedido do requerente de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença especial de ruído 
para o período das 20h00 às 0h00 dos dias em apreço, face ao teor do parecer prestado pela 
Junta de Freguesia condicionada ao respeito pela tranquilidade e descanso dos moradores 
das imediações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM MALHÃO - ALCANTARILHA, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 758/19900423, COM O 
ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 84 SECÇÃO "F" E ARTIGO MATRICIAL URBANO SOB 
O ARTIGO 1710, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA.--------------------  
 ---------- REQUERENTE: Amanda Claire Sutton. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão Jurídica e Administrativa e pedido do requerente de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM MALHÃO - PEDRA GORDA, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 1214/19950601, COM O 
ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 128 SECÇÃO "H" E ARTIGO MATRICIAL URBANO SOB 
O ARTIGO 1184, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA.--------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Otília Palma Lopes. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão Jurídica e Administrativa e pedido do requerente de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO REFERENTE AO CONSUMO DE 
ELETRICIDADE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE PÊRA, ENTRE 26 DE 
MARÇO DE 2017 E 17 DE ABRIL DE 2017. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Clube de Futebol os Armacenenses. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor de Desporto e informação e ficha de cabimento de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS DE SILVES, PARA A REALIZAÇÃO DE UM TREINO DE POLO AQUÁTICO NO 
DIA 05 DE JULHO DE 2017 ENTRE AS 20H00 E AS 21H00. -------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: Associação de Natação do Algarve. -------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor de Desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a utilização do equipamento a 
título gracioso, nos termos e condições da informação. ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.15 - ASSUNTO – ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSINATURA DE LINHA DE ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO 2017/2018 À EVA 
TRANSPORTES, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, informação e ficha de 
cabimento, informação de cabimento para anos seguintes, ofício da Assembleia Municipal, 
ofício, cópia parte da ata declaração de Transportes da Eva de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável e 
autorizar a realização da despesa, nos termos e condições da informação. -------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 - ASSUNTO – PEDIDO DE PRONÚNCIA RELATIVA AO PROTOCOLO DE 
GEMINAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE INTERNACIONAL DO OESTE E A COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALGARVE, NO ÂMBITO DE EVENTUAIS PARCERIAS E PROJETOS 
COMUNS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e email da Amal de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo 
mandatando a Exma. Senhora Presidente para a sua aprovação. --------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.17 - ASSUNTO – EXPOSIÇÃO E ABAIXO- ASSINADO, APRESENTADO PELOS 
MORADORES E COMERCIANTES DE ARMAÇÃO DE PÊRA, RELATIVO À VENDA 
AMBULANTE NA AVENIDA BEIRA-MAR, JUNTO AO HOTEL HOLIDAY INN. ---------------------  
 ---------- REQUERENTES: Moradores e Comerciantes de Armação de Pêra. -----------------------  
 ---------- Presente exposição e abaixo-assinado dos moradores e comerciantes de Armação 
de Pêra de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra e disse que em relação à situação dos 
vendedores ambulantes, que vendem em Armação de Pêra há muitos anos, reconhecendo a 
situação e visto residirem no concelho foi negociando com particulares um local para 
exercerem a sua actividade. Sendo que em 2014 ficaram nos terrenos pertencentes ao Sr. 
Bartolomeu (as roulottes de farturas ficaram na Frente Mar). Em 2015 ficaram no terreno 
pertencente à Isotal, SA e em 2016 também. Informou que foi sempre negociando e 
estabelecendo regras e prevenindo para que as mesmas fossem cumpridas, o que nem 
sempre foi possível, como no caso da produção de resíduos, que não é benéfica e não 
agrada porque a época balnear deve ser enaltecida de modo a que as pessoas possam dela 
disfrutar. Prosseguiu relatando que no presente ano por volta de janeiro/fevereiro veio à 
reunião um grupo de vendedores apresentar uma proposta que teve a concordância de todos 
os vereadores, condicionada a que fosse acordada com o Presidente da Junta de Freguesia 
de Armação de Pêra e discutida com os fiscais municipais. Essa discussão teve lugar e foi 
acordado com o Presidente da Junta de Armação de Pêra e discutido com os fiscais e ficou 
assente que o local de venda seria junto ao Holiday Inn. Em março, quando foi apresentado o 
Edital, foi solicitada pronúncia à Junta de Freguesia de Armação de Pêra, que demorou, 
chegando apenas em finais de maio e negativa. Face a esta situação o Edital foi proposto 
para deliberação e foi aprovado por maioria mesmo sem a concordância por parte da Junta 
de Freguesia de Armação de Pêra. Ponderados os meios técnicos e de segurança concluiu-
se que o local ideal para instalar os vendedores ambulantes seria o inicialmente proposto 
junto ao Holiday Inn. Estabeleceram-se regras que foram aceites pelos vendedores, tais como 
bancas apenas de 3 metros, revestidas de branco e o período de venda das 19 horas até às 
24 horas. Apesar disto criou-se alarido na envolvente e surgiu o abaixo-assinado. A Exma. 



 
 

 

Sra. Presidente prosseguiu informando que nesse seguimento deslocou-se a Armação de 
Pêra para uma reunião com os moradores e lojistas onde lhes foi dito que os vendedores 
ambulantes tinham toda a legitimidade de exercer a sua actividade na Frente Mar nas 
condições estabelecidas. Continuou informando que no dia seguinte reuniu com os 
vendedores ambulantes que lhe comunicaram que tinha receio em ficar e preferiam deslocar-
se da Frente Mar, tendo sido sugerido pelos mesmos o terreno particular pertencente à Isotal, 
SA.  ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente concluiu dizendo que a presente proposta é precisamente 
sobre a transferência do local designado para venda da Frente Mar, que tinha sido aprovado 
por maioria, para o terreno particular pertencente à Isotal, SA. ------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra para dizer que sempre houve da sua 
parte a intenção de que os vendedores ambulantes pudessem exercer a sua actividade sem 
condicionar o local desde que o mesmo fosse do acordo das várias partes intervenientes. 
Continuou dizendo que foi feito um edital que não correspondia ao parecer da Junta de 
Freguesia mas que esse parecer também não era obrigatório pelo que decidiram que 
deveriam tomar outra decisão. Assim sendo não lhe parecia, à partida, que haja razão para 
alterar essa decisão e alterar o edital em função de qualquer que fosse o abaixo-assinado, até 
porque do que lhe foi dado ler não sabia se na prática havia algum fundamento ou não nos 
argumentos apresentados. Prosseguiu expondo que o que se depreendia do abaixo-assinado 
é que era defendido por uns que a venda ambulante não devia existir em lado nenhum e por 
outros que podia existir desde que não nas suas imediações. Por conseguinte, na sua opinião 
o edital devia manter-se pois para onde quer que se deslocasse a venda ambulante haveria 
reclamações. Continuou dizendo que havendo o acordo por parte dos vendedores 
ambulantes com a presente deslocação nada tinha a opôr. Concluiu recomendando que quem 
quer que assumisse a Câmara a partir de Outubro deveria resolver esta questão cedo e 
encontrar uma solução que agradasse a todas as partes. ------------------------------------------------    
 ---------- A Sra. Vereadora prof. Ana Cristina Santos interveio declarando concordar com o que 
o Sr. Vereador Paulo Pina disse, que era um direito os vendedores exercerem a sua 
actividade e que noutras localidades também existe a venda ambulante. No entanto frisou que 
as regras têm que ser cumpridas nomeadamente no que toca ao lixo e ao ruido devendo os 
vendedores comportar-se em consonância com o local onde estão a vender. ----------------------     
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para dizer que existem vendedores 
ambulantes cumpridores e outros não. Continuou dizendo que a proposta apresentada tem o 
acordo dos vendedores ambulantes que estão amedrontados e que têm direitos como 
quaisquer outros. Disse ainda que todos nós temos direitos e obrigações e pagamos as 
nossas contribuições, os vendedores incluídos porque têm de apresentar documentação 
nesse sentido, independentemente de terem loja ou não têm direitos. Prosseguiu relatando 
que disse aos lojistas e moradores que os vendedores tinham o direito de permanecer na 
Frente Mar e que só se deslocariam caso concordassem com isso. -----------------------------------    
 ---------- Seguidamente a Exma. Sra. Presidente concordou com o Sr. Vereador Paulo Pina 
em relação ao facto de se ter de tratar cedo do assunto mas alertou que não se devia mudar 
de opinião depois, devendo pôr-se por escrito o que se disse verbalmente. Foi dito ainda pela 
Exma. Sra. Presidente que os vendedores ambulantes não poderão ir mais nenhuma vez 
para o terreno da Isotal, SA porque o projecto desta empresa já está em vias de 
concretização e que os vendedores ambulantes precisavam exercer a sua actividade como 
forma de sustento sendo necessário incutir essa realidade em quem reclama. ---------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Paulo Pina interveio para declarar que não se pode estar a mudar de 
opinião porque há 10 ou 12 pessoas a fazer um abaixo-assinado. -------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente concluiu dizendo que lhe custa que os vendedores 
ambulantes estejam sempre a ser deslocados de um lado para outro sem a segurança de um 
local fixo para o exercício da sua actividade e que em qualquer concelho na Frente Mar é 
permitida a venda ambulante sendo que em alguns locais sem as regras que se conseguiu 
incutir e que foram acatadas pelos vendedores para a Frente Mar de Armação de Pêra. --------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.18 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM CANHESTROS - SILVES, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 7184/20050422, COM O 
ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 17 SECÇÃO "Z" E ARTIGO MATRICIAL URBANO SOB 
O ARTIGO 7108, DA FREGUESIAS DE SILVES. -----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Sequeira Gonçalves.--------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão Jurídica e Administrativa e pedido do requerente de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.19 - ASSUNTO – CEI - CONTRATO DE EMPREGO INSERÇÃO - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade informações e fichas de cabimento 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.20 - ASSUNTO – ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE PÚBLICA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE SILVES E O STAL (SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL) - RATIFICAÇÃO. ---------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Recursos Humanos, ofício, acordo e credenciais 
do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para expor que o governo tinha estipulado 
a aplicação das 40 horas semanais de trabalho a partir do dia 30 de Setembro de 2013, e 
assim que tomou posse reuniu o executivo onde foi decidido que não acatariam essa decisão. 
Assim, a Câmara Municipal de Silves foi a primeira Câmara do Algarve que assinou o acordo 
colectivo a não permitir as 40 horas assumindo todas as consequências que daí poderiam 
advir incluindo nelas a perda de mandato como se falava na altura. Prosseguiu dizendo que 
entretanto houve algumas alterações de legislação a nível nacional que permitem que haja 
uma reformulação do acordo colectivo com os trabalhadores. Concluiu dizendo que como não 
é possível alterar os ordenados que são estipulados pela administração central, este acordo 
permite a recompensa pelo desempenho e o trabalhador pode acrescer mais dias de férias, 
ter a dispensa do dia do aniversário e da terça-feira de Carnaval que, por norma, eram 
atribuídos por despacho. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e treze minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente ata que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E eu 
 ---------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves a fiz lavrar, subscrevo e assino.  --   


