
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 12  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- ------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 26 DE MARÇO DE 2014  ------------------------  
 ---------- Aos vinte e seis dias do mês de Março do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta minutos, 
a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da 
mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Dra. Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Directora do Departamento de 
Administração Geral da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 2.997.724,37 € (dois milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro euros e trinta e sete cêntimos), e o de 
operações não orçamentais é de 518.445,30 € (quinhentos e dezoito mil e quatrocentos e 
quarenta e cinto euros e trinta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram aprovadas as actas Nº 09 da reunião ordinária pública de Câmara realizada 5 
de Março de 2014, a N.º10 da reunião ordinária de Câmara realizada a 12 de Março de 2014 
e a N.º11 da reunião de Câmara realizada a 19 de Março de 2014. ------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente Rosa Palma deu início à reunião e começou por transmitir 
que “tínhamos agendado uma reunião com o Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Regional, Dr. Manuel Castro Almeida, (com quem já tínhamos estado a semana passada 
numa reunião na AMAL e onde marcamos esta reunião para ver o que será possível 
trazermos para o concelho), mas na véspera foi-nos dito que não podia e foi adiada para hoje 
mas em Lisboa. A importância advém do facto de termos o Centro de Reprodução do Lince 
Ibérico, e querermos criar um Centro de Interpretação destinado à visualização do Lince, 
tendo como público alvo o universo escolar e educativo nas suas mais diversas vertentes e, 
simultaneamente, desenvolver o seu carácter científico. Foram apontados como locais 
prováveis: “A parte Norte do Castelo de Silves, a Quinta Pedagógica e a Casa do Forno”. No 
meu entendimento, o primeiro e o segundo local referidos são os melhores. ------------------------  
 ---------- Relativamente aos problemas que ocorreram no ano passado com os mosquitos, o 
PCP na pessoa do Dr. Paulo Sá, formulou algumas perguntas na Assembleia da República, 
cuja resposta vos transmito e entrego cópia. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  No caso concreto do Sapal de Armação de Pêra e da Ribeira de Alcantarilha, a 
resolução do problema das inundações na baixa de Armação de Pêra passa por aquilo que 
está a ser feito pelas Águas do Algarve, SA. com a construção das estações elevatórias de 
esgotos que já estão previstas no Sistema Intermunicipal de Saneamento de Águas Residuais 
do Algarve, assim como acções de monotorização e acompanhamento. As Estações 
Elevatórias irão melhorar essa zona e espera-se que seja atingida de forma gradual, até finais 
de 2015. Para a Estação Elevatória do Algoz está a decorrer o procedimento concursal. A 
responsabilidade encontra-se dividida entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 
Câmara Municipal de Silves, a Administração Regional de Saúde (ARS) e a Junta de 



 
 

 

Freguesia em Armação Pêra, através de um protocolo que tende a monitorizar as inundações 
de Armação de Pêra através de um mecanismo electrónico accionado pelos telemóveis para 
a abertura da ribeira. Não é a melhor solução mas é a que para já é possível.” --------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e disse “em relação ao processo 
que tem a ver com os linces, o mesmo desenvolve-se há quatro ou cinco anos e, quando a 
Ex-Presidente Dra. Isabel Soares foi para as Águas do Algarve, SA. acentuou-se essa 
possibilidade de o Centro de Interpretação ficar em Silves.-----------------------------------------------    
 ---------- Quanto ao Sapal de Armação de Pêra e a Ribeira de Alcantarilha, volto a solicitar de 
novo se da reunião havida com a APA (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.) e com o Sr. 
Presidente da União de Freguesias de Pêra e Alcantarilha, chegaram alguma conclusão 
sobre as responsabilidades que a Câmara Municipal teve sobre a praga de mosquitos 
ocorrida no ano passado, ou seja, se houve negligência do executivo de então. -------------------  
 ---------- O problema do saneamento de Algoz/Tunes não fica resolvido e é ele que traz o 
maior problema para a Ribeira de Alcantarilha.” -------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e transmitiu que, “tive uma reunião na semana 
passada com as Águas do Algarve, SA. e com a Algar, SA. É interesse do Estado privatizá-
las. Na Associação de Municípios do Algarve (AMAL), por unanimidade foi votado contra, 
individualmente e através da própria AMAL, essa privatização porque são duas empresas que 
demonstram grandes lucros e que têm interesse no serviço público. ----------------------------------  
 ----------  Quanto às Águas do Algarve, SA. o projecto da ETAR do Algoz está em concurso  e 
os procedimentos estão a decorrer. A sua integração em 2014 é uma grande conquista e a 
presença da Dra. Isabel Soares naquela entidade veio permitir e agilizar esse projecto. ---------  
 ---------- Pedimos aos técnicos das Águas do Algarve, SA dado o seu maior conhecimento em 
manutenção das ETAR’S que nos ajudassem a resolver temporariamente a Etar do Algoz. Foi 
avançada a possibilidade de serem retiradas as lamas e os técnicos daquela empresa e os 
nossos estão a tentar encontrar uma solução, temporária, para permitir melhorar o seu 
funcionamento”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ----------  O Sr. Vereador Mário Godinho interveio referindo que “ não faz sentido a hipótese da 
Casa do Forno, para o Centro de Interpretação do Lince dado o facto de não se pretender que 
o fluxo de trânsito venha para a cidade.” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra e recordou que “a Casa do 
Forno foi um dos espaços pensados para dar cumprimento ao pedido da Sra. Lurdes Abraço, 
quando doou as suas peças no sentido de garantir a sua exposição permanente. O que é que 
o executivo pensa fazer?” ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  A Sra. Presidente respondeu que “ estamos a estudar o assunto. Em Novembro 
recepcionamos uma carta da senhora no sentido de ter um espaço para a exposição 
permanente das suas peças. Vi a Casa do Forno e, dada a grande intervenção que 
necessitava, penso que não. Estamos a tentar arranjar outros dois espaços mas são só 
hipóteses e estamos a ver a possibilidade”. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que, “ não excluo a hipótese da 
Casa do Forno como local indicado para essa iniciativa pois pode servir como uma mola para 
o comércio de Silves que os senhores estão a esquecer ao afastar essa possibilidade. As 
pessoas que virão visitar esse centro não vêm de carro até ao local: estacionam nos parques, 
virão a pé por dentro da cidade, logo, na zona do comércio. É errado e absurdo desviá-lo para 
um local longínquo da cidade como é a Quinta Pedagógica. ---------------------------------------------  
 ----------  Penso que esta iniciativa deve ficar no centro da cidade de forma a que todo o 
comércio possa beneficiar.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente retomou a palavra e disse, “deixo aqui uma carta remetida pelo 
Restaurante o “Búzio”, em Armação de Pêra, pedindo explicação sobre o parecer de 
alteração da Implantação e do Projecto Alterado do apoio de praia completo com 
equipamento na UB8 na praia Nascente de Armação de Pêra.” -----------------------------------------  



 
 

 

 ----------  De igual forma a Sra. Presidente procedeu à entrega de informação com as tabelas 
das Horas Extraordinárias e das Ajudas de Custo do Ano de 2013 bem como uma informação 
da Divisão Financeira, sobre os fundos disponíveis à data de 25 de março de 2014.” ------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “ fui confrontado com os 
documentos que me entregaram na última reunião de câmara pela acção interposta pela 
Caixa Geral de Depósitos contra a Câmara Municipal de Silves. Eu não estive presente e 
gostava que me concretizasse o seu teor, ou seja, objecto, valor, mandatário constituído, etc.   
 ----------  Quanto às casas de banho situadas no Largo do Município senti-me envergonhado 
ao passar por elas e é lamentável, que isto não tenha uma intervenção rápida do executivo 
permanente, tanto mais com o avolumar do turismo que se avizinha. ---------------------------------  
 ---------- Questiono também quando pretende retirar o sinal de trânsito proibido que existe na 
entrada do parque de estacionamento junto ao Burguer Ranch, proibindo a permanência de 
autocaravanas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Recordo ainda o que já pedi anteriormente: uma listagem das despesas de 
representação autorizadas e pagas desde a tomada de posse até ao presente com referência 
aos seus beneficiários e qual a justificação que foi dada para esses pagamentos.” ---------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo, “quanto à Casa do Forno penso que 
é um espaço público que deve continuar como está mas relacioná-lo com o lince não me 
parece. Antes deve ser feito o contrário: primeiro verificar o que se pretende para aquele 
espaço e outros e depois ver qual dos espaços será o melhor. Isto tem a ver com a estratégia 
que o executivo permanente deve pensar para a utilização dos espaços públicos. Tem o 
nosso apoio ao trazer essa iniciativa do lince para cá. -----------------------------------------------------  
 ----------  Quanto à iluminação pública, chamo a atenção para a hora em que se desliga, ainda 
é de noite, ou seja, muito cedo e também acendem cedo demais porque ainda é de dia.”-------   
 ----------  A Sra. Presidente esclareceu que, “ até à mudança da hora que será no próximo fim-
de-semana, iremos ver essa situação.”  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina prosseguiu a sua intervenção dizendo que, “deveria 
ser melhorada a zona dos canteiros do jardim na avenida em Silves, junto ao rio: existem 
muitos espaços sem arbustos, zonas só com pedras, etc. Deveriam ser melhorados os 
canteiros, reparados os buracos junto às piscinas e outras intervenções para melhorar aquele 
espaço que está um bocado degradado. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  Também junto à paragem dos autocarros em frente à Fissul, quando se juntam os 
miúdos costuma haver muito lixo e havia a necessidade de colocar uma papeleira.”--------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio solicitando “que me fosse entregue um 
relatório da actividade dos Mister e Miss Escolas, que decorreu na Fissul no passado dia 21 
de março de 2014.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Precisava que me entregassem a identificação do espólio do Museu da Fábrica do 
Inglês que não se encontra no empreendimento mas no Arquivo Distrital de Faro, ou seja, 
pretendo identificação do espólio que se encontra nos lugares que o Dr. Manuel Ramos, 
numa reunião de câmara anterior, afirmou que estavam guardados fora do Museu. Por uma 
questão de segurança não pretendo conhecer os locais mas ter somente aquela identificação 
exaustiva e o estado em que se encontram esses objectos no presente e, não me remeta 
para os dossiês que estão no Gabinete da Sra. Presidente que não estão lá.”----------------------   
 ----------  A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra e questionou “ qual a decisão 
sobre o “Fórum da Educação”? ao que a Sra. Presidente respondeu “ não vai haver porque 
nós fomos ver os timings junto das escolas e, como se trata de trabalhos desenvolvidos por 
elas já não havia tempo e também devido às más condições da Fissul.” -----------------------------  
 ---------- A vereadora prosseguiu questionando “e quanto às obras da zona envolvente ao 
Campo de Futebol de Armação de Pêra?”---------------------------------------------------------------------   
 ----------  O Sr. Vereador Mário Godinho respondeu que, “ os serviços estão a diligenciar junto 
de uma firma o pedido de orçamento para o arranjo.” ------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e questionou, “e quanto à proposta 
de pagamento de subsídio ao Clube de Futebol “ Os Armacenences”, para custear o gasóleo? 
Disse que ía para parecer jurídico e estou a aguardar.” ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA SITA NO VALE DE 
BEJA, EM SÃO BARTOLOMEU D MESSINES. -------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Anthony Maurice William Herrigton. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de 
acordo com a informação. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa declarou-se impedido e 
ausentou-se da sala. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO SITO NO BARROCAL, EM PÊRA. ----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade de Construções, S.A. -------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração da operação de 
loteamento, aceitando-se o pagamento de uma compensação monetária correspondente à 
área de 269,07 m

2 
em falta, nos termos da informação. ---------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO, SITA NA QUINTA DOS ARCOS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------  
 ---------- REQUERENTE: RAMOS & PAULINO, SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS, LDA. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração da operação de 
loteamento, aceitando-se a justificação para o deficit de estacionamento, de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO 
SITO NA HORTA DO ALGOZ, NO ALGOZ.-------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ZÉLITO - CONSTRUÇÕES, LDA. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter aos serviços da DSUA para 
quantificação dos espaços verdes que faltam executar nos termos da informação de 27 de 
fevereiro de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, 

DE PRÉDIO SITO NA RUA DAS PORTAS DE LOULÉ, N.ºs 4 E 6, EM SILVES ------------------- .  
 ---------- REQUERENTE: FRANCESCO MARIA JOHANNES GELAUFF. -----------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o prédio em regime de 
propriedade horizontal, de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. ---------  
 



 
 

 

 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: MARTA ORTEGA MARTINEZ. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de acordo 
com a informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL SITO NA RUA DA MESIRICÓRDIA, 11, EM 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: PATRICK DAVID LAGAN. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO DE MORADIA NUM PRÉDIO 
MISTO – PROCESSO N.º 69/13. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: LUÍS RODRIGUES NETO. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de 
acordo com o parecer jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO NOS 
TERMOS DO DL N.º 292/2000 DE 14 DE SETEMBRO, PARA O EVENTO MISS & MISTER 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SILVES 2014 NO DIA 21 DE MARÇO, DAS 21H ÀS 01H30, NO 
PAVILHÃO DA FISSUL. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 20 de março de 2014. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA VIA-SACRA NO LARGO 25 DE ABRIL, EM PÊRA DE 11 A 14 DE ABRIL. -   
 ---------- REQUERENTE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PÊRA. -----  
 ---------- Presente ofício e mapa de localização, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública. ------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACTUALIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS 
COMISSÕES DE VISTORIA A EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a composição das comissões 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra e questionou se, “há algum 
impedimento legal que impeça os vereadores não permanentes de integrar a composição? Se 
sim, proponho que estes, sempre que possível, sejam convidados para as reuniões desta 
comissão.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a constituição da comissão 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ACTUALIZAÇÃO DO JÚRI DOS 
PROCEDIMENTOS PARA A FORMAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPREITADAS E DE 
CONCESSÃO DE OBRAS PÚBLICAS; DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE 
CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO; CONTRATOS DE OUTROS TIPOS ---------------   
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.------------------ ----  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DO DE FIXAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE VENDA 
AMBULANTE A AUTORIZAR NA FRENTE MAR, EM ARMAÇÃO DE PÊRA DURANTE O 
PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE SETEMBRO DE 2014 -------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------   
 ----------  A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça interveio questionando, “se houve parecer da 
Junta de Freguesia de Armação de Pêra”? Ao que a Sra. Presidente respondeu que “a 
proposta foi feita com o parecer da Junta de Freguesia e o seu conteúdo foi levado ao 
conhecimento dos comerciantes numa reunião realizada na junta de freguesia. A ideia deles 
era contra a venda ambulante e dissemos-lhe que teríamos que chegar a um consenso. 
Pretendemos que haja uma fiscalização por parte dos nossos fiscais e da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) e iremos reunir com esta para tomarem conhecimento e se articularem as 
intervenções.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra e propôs “que a Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra, se pronuncie por escrito, sobre a proposta.” -----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio dizendo “também concordo com o pedido 
de parecer mas digo já que não concordo com a “venda de artesanato e de produtos locais, 
por artesões e produtores locais”, em defesa dos lojistas de Armação de Pêra.” -------------------  
 ----------  A Sra. Presidente respondeu “ como está a referir essa actividade acrescento que a 
diferença que existe nesta proposta é não só a actividade de venda de artesanato por 
artesões e produtores locais mas também a actividade de música tradicional ao vivo em que 
anteriormente era permitido música tradicional ao vivo do seu respectivo país e artifícios 
desse local, e era aqui, que havia concorrência: calças, blusas, gorros, etc, que também estão 
há venda nas lojas locais. Na reunião tida com os comerciantes dissemos-lhes que não 
iriamos permitir. Acho mal que estejamos a permitir músicas tradicionais que não são do 
nosso país. Quanto ao artesanato e produtores, são artesões locais e ao vivo e, o mesmo 
para os produtores que também são locais.-------------------------------------------------------------------  
 ----------  Não tenho problema que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia se pronuncie.”-------   
------- --- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer escrito à Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DA 
"RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA FOZ DA RIBEIRA DE VALE OLIVAL", 
EM ARMAÇÃO DE PÊRA ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, informação e projecto, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------  
 



 
 

 

 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE 
CONTROLO INTERNO ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra e solicitou que fosse esclarecido 
sobre “o que se pretende fora das considerações. Ou seja, há que verificar se existe um 
regulamento, o que vão fazer ou não e, o mais curioso é que são as pessoas dos locais em 
causa, que se vão fiscalizar a elas próprias.” -----------------------------------------------------------------   
----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião com os 
esclarecimentos solicitados pelo Dr. Fernando Serpa. -----------------------------------------------------    
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS A 
OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------   
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a composição da Comissão de 
Vistoria a obras particulares conforme proposta. ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 4 -------------  
 ---------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -----------------------   
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os 
vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os 
vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA TÉCNICA SUPERIOR 
MÁRCIA CRISTINA ALVES MARTINS MANTEIGAS COMO RESPONSÁVEL PELAS ÁREAS 
DO DESPORTO E JUVENTUDE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E 
ACÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente despacho de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ---------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO 
POR TEMPO INDETERMINADO - TECNICO SUPERIOR; -----------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo, “relativamente ao 
Comandante Operacional Municipal (COM), por decisão da Sra. Presidente o funcionário Dr. 
Rui Fernandes, foi retirado das suas funções chamando a Sra. Presidente a si, a 
responsabilidade que tinha sido atribuída a ele. Na altura, foi uma decisão pessoal que 
respeito, situação essa que decorre há cerca de dois meses. Sendo assim, eu, Dr. Fernando 
Serpa não vislumbro, a não ser que me demonstre o contrário, o carácter excepcional da 
contratação de um técnico superior para funções que foram pela Sra. Presidente recolhidas 
na sua pessoa. Por outro lado, a proposta apresentada não está enquadrada por nenhuma 
informação de um técnico quanto ao carácter excepcional para a abertura deste concurso. 
Com os técnicos que a Sra. Presidente tem, solicito que, à semelhança do que foi feito para 
os restantes concursos, seja demonstrado o carácter excepcional desta medida porque é 
assim que a lei exige.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente tomou a palavra e esclareceu que, “ a abertura deste concurso não 
exige essa justificação uma vez que se dirige a trabalhadores com vínculo à função pública. 
Quanto ao que referiu anteriormente é por desconhecimento de muitas situações que existem 



 
 

 

na Câmara Municipal, de pessoas que desempenham cargos superiores e que são 
remuneradas como assistentes operacionais. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendemos que a pessoa que está a exercer funções na Protecção Civil no âmbito 
da defesa das florestas contra incêndios, possa ser remunerada por tal e não a substituição 
do COM. As funções deste continuam a ser função assumida pela Sra. Presidente. --------------  
 ----------  Como à pouco referi, existem inúmeros casos destes e aquando da minha tomada 
de posse, tive o cuidado de ver quem estava a contrato a termo certo e quem estava a 
trabalhar como técnico superior e não estava a ser remunerado como tal, para se fazer justiça 
e dar-lhe a remuneração correspondente às funções que desempenha.”-----------------------------  
 ----------  A Dra. Isabel Cabrita, o tomou a palavra e passou a explicar, “como chefe da Divisão 
de Assuntos Jurídicos (DAJ), o processo ora em apreço insere-se naquilo que se encontra 
determinado no n.º1 do artigo 64 da Lei do Orçamento de Estado para 2014. Nesse mesmo 
preceito, determina-se que as autarquias locais podem preceder à abertura de processos 
concursais que tenham como possíveis candidatos, indivíduos que possuam uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. Penso que a 
referência à necessidade de justificação do interesse público e da excepcionalidade das 
contratações prende-se com o elencado do n.º 2 do citado preceito, que em condições 
específicas e como se disse, de relevante interesse público, permitem a abertura de 
processos concursais com vista à constituição de relação jurídica de emprego público com 
indivíduos que não possuem vínculo a administração pública. Esta situação é a que configura 
a excepção elencada naquele preceito. A mesma difere em absoluto do ora proposto 
exactamente por se destinar, ou ter como público alvo, entes que já possuem vínculo com a 
Administração Pública não estando assim em conclusão, sujeita ao regime acima referido e 
previsto no já citado preceito conjugado com o n.º 2 e 6 do artigo 55 da mesma lei, que 
aprova o Orçamento de Estado para 2014.” ------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra solicitando, “que a secretária 
desta reunião lesse em voz alta o que a Sra. Presidente acabou de referir que me parece de 
extrema gravidade. E pedia à chefe da DAJ, que esclarecesse se o que foi dito pode ser 
executado ou não, nos termos em que o fez, ou seja, que esta proposta está direccionada 
para compensar funcionários da Camara Municipal em concreto, que desempenham funções 
e não recebem enquanto tal. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Pretendo saber se é possível dirigir concursos para compensar monetariamente 
pessoas que desempenham funções na Câmara Municipal.” --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “ volto a reforçar que a nossa intenção é a 
de fazer justiça e este concurso não garante de todo que seja esse assistente operacional a 
ficar. No entanto, nós pretendemos abri-lo para permitir que essa possibilidade se realize. 
Mas o concurso é nacional e aberto a todos os que têm vínculo à Função Pública.” --------------  
 ---------- O Sr Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra solicitando, “a certidão desta 
acta.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Seguidamente o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, no uso da palavra e, “utilizando a 
expressão de “justiça” o que eu pretendia saber, e já que a Sra. Presidente disse que havia 
outros casos de funcionários a desempenhar funções de técnico superior, e por um princípio 
de justiça, era se esses também serão tratados de outra forma. ----------------------------------------  
 ----------  Por outro lado, concordo que estas situações sejam resolvidas o mais rapidamente, 
de forma a permitir que quem desempenha determinadas funções tenha a remuneração que 
está prevista na lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Queria também perguntar, e voltando à situação do COM, e estando outro técnico 
superior “ a desempenhar essas funções” porque é que esse técnico, por uma questão 
também de justiça, não tem a remuneração que é devida às funções de COM.” -------------------  
 ----------  A Sra. Presidente passou a explicar, que “ o COM está centrado na Sra. Presidente e 
a pessoa que desempenha as funções é coordenador da protecção civil.” ---------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio dizendo “nesse seu estado de justiça 
não se enquadra a pessoa do Dr. Ricardo Tomé que saiu de chefe de Divisão e que está a 



 
 

 

receber de maneira diferente para as funções que contínua a desempenhar. Onde é que está 
a coerência da Sra. Presidente?” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que, “uma coisa é ser assistente operacional e 
desempenhar funções de técnico superior e não ser remunerado por tal e, outra coisa é ser 
chefe de divisão, e, aí tem a ver com a eventual abertura de concurso em circunstâncias 
necessárias e o executivo permanente assim o considere e o organograma proposto pela 
Câmara Municipal. O Dr. Ricardo Tomé continua a ser coordenador daquela divisão que vai 
ter uma fusão com a Divisão de Gestão Urbanística (DGU). Logo, não se pode coloca-lo (e eu 
falei isso pessoalmente com o Dr. Ricardo Tomé) em regime de substituição uma vez que a 
divisão não está prevista no organograma proposto.” ------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio e solicitou que “verifiquem se existem 
outras situações junto dos serviços de Recursos Humanos, que possam beneficiar no sentido 
de também serem remunerados enquanto técnicos superiores.” ----------------------------------------        

-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de 
concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE NOVA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES --------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e regulamento de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que, “Nós, tínhamos uma estrutura 
orgânica em que temos dois directores de departamento e outra, que está suspensa, onde 
estão previstas dez unidades orgânicas, sendo uma de direcção intermédia de terceiro grau, 
uma vez que a legislação apenas permite para concelhos como Silves, nove unidades 
orgânicas. Assim, na proposta agora apresentada são previstas oito unidades orgânicas e 
uma unidade orgânica flexível com um dirigente intermédio de terceiro grau. -----------------------  
 ---------- Na estrutura orgânica que está suspensa tínhamos os Serviços Administrativos em 
conjunto com os Recursos Humanos (Divisão Administrativa e de Recursos Humanos), a 
Divisão Financeira, a Divisão de Assuntos Jurídicos, a Divisão de Gestão Urbanística, a 
Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica, a Divisão de Obras Municipais 
e Trânsito, a Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, a Divisão de Máquinas e Viaturas, a 
Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Acção Social e a Divisão de Cultura, Turismo e 
Património, ou seja, dez unidades orgânicas. Agora, estamos a propor a Divisão de Recursos 
Humanos, a Divisão Jurídica e Administrativa, a Divisão Financeira, a Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, a Divisão de Obras Municipais e Trânsito, a Divisão de 
Serviços Urbanos e Ambiente, a Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Acção Social, a 
Divisão de Cultura, Turismo e Património e uma unidade orgânica flexível de direcção 
intermédia de terceiro grau que é a Unidade de Máquinas e Viaturas.” -------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo, “apelo para que a Sra. 
Presidente adie este assunto para a próxima reunião pois o documento só me chegou no final 
da segunda-feira passada e preciso de auscultar o partido. ----------------------------------------------  
 ---------- Preciso dos seguintes elementos complementares: cópia da estrutura orgânica que 
está suspensa; cópia da estrutura orgânica que está em vigor com as competências; cópia 
das actas, onde se discutiu que a estrutura que está suspensa assim o ficasse; cópia do 
parecer da CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) sobre essa 
suspensão; cópia das nomeações dos Chefes de Divisão e dos Directores de Departamentos 
e quando é que acabaram ou acabarão e cópia dos despachos de nomeação dos Chefes de 
Divisão em regime de substituição. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Questiono o seguinte: pretendemos saber se o preenchimento de todos os lugares de 
Chefe das divisões constantes da proposta apresentada, será feito por concurso público como 
a lei estabelece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em anterior reunião de Câmara Municipal eu também já o expressei, mas a pedido do 
meu grupo, o PS neste órgão aqui e na Assembleia Municipal, defende que todos os lugares 



 
 

 

de Chefes de Divisão sejam preenchidos por concurso público. Se a Sra. Presidente disser 
que não, na próxima reunião, o PS proporá que o seja.” --------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra e referiu que “ a lei não obriga e, nós, executivo 
permanente, é que achamos quais as pessoas em quem temos confiança.” ------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra e referiu, “tenho dúvida em 
relação às sucessões”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente transmitiu que, “toda esta documentação será remetida a todos 
vós”. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo doze horas e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente acta que 
foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Directora do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Silves, a 
fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


