
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 13  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 2 DE ABRIL DE 2014  ---------------------------  
 ---------- Aos dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, 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.º. 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, Técnica Superior Jurista.  ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 3.093.986,45 € (três milhões, noventa e três mil, 
novecentos e oitenta e seis euros, e quarenta e cinco cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 506.164,68 € (quinhentos e seis mil, cento e sessenta e quatro euros e 
sessenta e oito cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi aprovada a acta n.º 12, da reunião ordinária de Câmara realizada a 26 de março 
de 2014.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos, passando à apresentação dos 
esclarecimentos, em resposta ao solicitado pela vereação não permanente: ------------------------  
 ---------- 1) Quanto à acção interposta pela Caixa Geral de Depósitos contra a Câmara 
Municipal de Silves, relativamente ao processo Viga d’Ouro, foi enviado ontem, por e-mail, um 
documento aos Srs. Vereadores; --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Relativamente às casas de banho situadas no Largo do Município, o projeto 
técnico está elaborado e o procedimento concursal está a ser desenvolvido; -----------------------  
 ---------- 3) No que concerne ao sinal de trânsito colocado à entrada do parque de 
estacionamento, junto ao “Burger Ranch”, não foi prestado nenhum esclarecimento, uma vez 
que tal foi feito na reunião de Câmara de 19 de março de 2014; ----------------------------------------  
 ---------- 4) Quanto ao pedido de uma listagem das despesas de representação autorizadas e 
pagas desde 21 de outubro de 2013 até ao presente, foi informado que na reunião de Câmara 
de 22 de janeiro de 2014, foram entregues aos Srs. Vereadores cópias das despesas de 
representação relativas unicamente a novembro e dezembro de 2013, uma vez que, no 
corrente ano, as despesas de representação deixaram de ser pagas; --------------------------------   
 ---------- 5) Foi solicitada ao Arquivo Distrital de Faro a relação do espólio do Museu da Cortiça 
da Fábrica do Inglês que lá se encontra, a par de avaliação sucinta sobre o seu estado de 
conservação. Apresentou-se também pedido idêntico ao Sr. Prof. Manuel Ramos, no que 
concerne a outros lugares onde se poderá encontrar mais espólio do referido Museu. -----------  
 ---------- 6) O Concurso “Miss e Mister Escola Secundária de Silves (ESS) 2014”, que decorreu 
na FISSUL – Pavilhão de Feiras e Exposições, no dia 21 de março de 2014, foi organizado 
pela Escola Secundária de Silves, tendo a autarquia disponibilizado as instalações. Durante o 
mesmo evento ocorreu um curto circuito, circunscrito a uma pequena área, e disto daremos 
conhecimento aos Srs. Vereadores através do relatório que irá ser enviado pelo Serviço de 
Proteção Civil e Florestas da Câmara Municipal à ANPC – Autoridade Nacional de Proteção 
Civil; e -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 7) A proposta de constituição e composição da Comissão de Controlo Interno, com 
elementos do Sector de Auditoria, Controlo Interno e Património e do Armazém Municipal, 
assim como fiscais da autarquia, insere-se no propósito destes elementos assegurarem a 
implementação das normas de controlo interno no seio do Município de Silves e auditar a 
execução e cumprimento das mesmas. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fez também a entrega de uma informação da Divisão Financeira, 
sobre os fundos disponíveis a 02 de abril de 2014, no valor de 3.380.502,20 € (três milhões, 
trezentos e oitenta mil, quinhentos e dois euros e vinte cêntimos). -------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente, tomando a palavra, salientou que “estamos em alerta desde 
segunda-feira, dia 31 de março, por causa da elevada precipitação. A ribeira do Enxerim 
transbordou, impedindo o acesso à estrada de Torre e Cercas. Houve a necessidade de se 
realojar duas famílias, porque houve infiltrações num apartamento. O Parque de Máquinas 
também ficou inundado, tendo sido necessário transportar os cachorros para o Parque 
Cinegético e as arcas frigoríficas também foram atingidas. A casa do Parque de Máquinas foi 
também atingida e temos estado a retirar de lá alguns objectos danificados. Tivemos que abrir 
ao mar a ribeira de Armação de Pêra, mais do que uma vez, e tem lá estado uma equipa e 
máquinas para protecção. Temos estado a responder a esta intempérie com os nossos meios 
e temo-lo estado a fazer bem. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 26 de março houve uma reunião, em Lisboa, com o Sr. Secretário de Estado 
do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Doutor Miguel de Castro Neto, a 
propósito da criação do Centro de Interpretação do Lince Ibérico, tendo-nos sido transmitido 
que a nossa intervenção na Cisterna do Castelo deveria estar terminada no próximo mês de 
junho, transferindo-se depois em outubro para a Casa do Camacho. Saliento que não foi dada 
qualquer alternativa de localização. Coloquei a questão do financiamento e foi-nos dito que 
não havia qualquer financiamento para esse fim, dizendo como “o proveito já é vosso”, têm é 
que arranjar uma maneira de o concretizar. Disse-lhe que iriamos tentar no Quadro de apoio 
comunitário 20-20 avançar para um financiamento, e eles disseram-nos que iriam dar o seu 
total apoio. Os serviços irão fazer o relatório do investimento necessário na Cisterna do 
Castelo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Da parte das Águas do Algarve, S.A. houve imediata manifestação de disponibilidade 
para nos ajudar, e agradeci à Sra. Dra. Isabel Soares todo o empenho que tem tido nesta 
matéria.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A título de eventos, saliento a realização do evento “A Paixão de Cristo - Via Sacra ao 
Vivo” que irá realizar-se no próximo dia 13 de abril, em Pêra, e conta com o apoio do 
Município de Silves. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- No próximo dia 6 de abril terá lugar uma iniciativa promovida pela GNR de Armação 
de Pêra, com um passeio solidário de BTT e colaboração de várias entidades, para ajudar 
uma senhora, residente em Ferrarias, Algoz a quem lhe foram amputadas as pernas e os 
dedos das mãos, para melhorar as condições da sua casa. Haverá também um almoço 
solidário. Face à natureza deste evento, convido-vos desde já a se associarem a esta 
iniciativa tão louvável. -----------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- O concerto do António Manuel Ribeiro, no passado dia 29 de março, no Teatro 
Mascarenhas Gregório, foi muito bom, assim como a tertúlia na Biblioteca um dia antes. 
Haverá também, em breve, um concerto com o Jorge Palma.  ------------------------------------------  
 ---------- Aproveito para informar que a Biblioteca Municipal de Silves está a deslocar-se a 
várias Freguesias para outras dinâmicas. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às Férias Super Fixe da Páscoa, irão decorrer de 7 a 17 de abril..” --------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra salientando que “estou preocupado 
pelo facto de ainda não terem vindo a este órgão propostas do PAAJU (Programa de Apoio 
ao Associativismo Juvenil), do PAMAD (Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
Desportivo), do PAIAC (Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural) e do PAIIS 



 
 

 

(Programa de Apoio a Instituições de Intervenção Social), uma vez que o Orçamento para 
2014 já foi aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na reunião de Câmara de 19 de março de 2014, fomos informados que o valor do 
consumo de energia elétrica do Clube de Futebol “Os Armacenenses” seria assumido pela 
autarquia, pelo que questiono se o correspondente contrato já se encontra em nome da 
Câmara Municipal de Silves. --------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E o subsídio para gasóleo ao Clube de Futebol “Os Armacenenses” que estava 
sujeito a emissão de parecer jurídico? Como está esta situação? --------------------------------------  
 ---------- Quanto ao risco de cheias, a cidade ontem correu alguns riscos nesse sentido. 
Gostaríamos de receber as devidas informações, para que possamos acompanhar esta 
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para além de Silves, São Marcos da Serra, Azilheira e Armação de Pêra, têm que ser 
acompanhadas, sobretudo o caso da ribeira de Armação de Pêra.” -----------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto voltou a alertar para o facto de “ainda se 
encontrar por levantar o placard alusivo à Feira Medieval 2013, colocado na entrada da 
cidade de Silves.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Ao que a Sra. Presidente esclareceu que “estamos a pensar fazer uma imagem da 
Feira Medieval, em lona, que dê para outros anos, dado o enorme dispêndio que é a sua 
alteração anual.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou “o que é que aconteceu aos 
encarregados operacionais do Parque de Máquinas, Srs. Manuel Lourenço Viana e Luís 
Miguel Romão Cabrita Simões?” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “continuam como encarregados, com as mesmas 
funções, mas não ficam no Parque de Máquinas, mas sim a controlar as viaturas que estão 
estacionadas junto ao edifício dos Paços do Concelho e da Divisão de Serviços Urbanos e 
Ambiente também. As viaturas vão deixar de estar afetas a determinados sectores. O Sr. 
Ramiro Rocha Silva é que ficará no Parque de Máquinas.” -----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitou à Sra. Presidente que “me mande por e-
mail, a proposta de Regulamento de Toponímia que foi entregue, em mão, na última reunião 
de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Preciso que me informem sobre o ponto da situação do Complexo Desportivo de 
Armação de Pêra. Em relação aos contentores que são balneários, solicito que me informem 
quem os autorizou, quem pagou e se vão ficar ou não, e ainda se já foram feitas as escrituras 
de permuta e o que é que o executivo pretende fazer sobre isto. ---------------------------------------  
 ---------- A propósito das autocaravanas, num ofício da GNR para a Câmara, datado de 22 de 
janeiro de 2014, é dito que “(…) salvo melhor alvitre de V. Exa., conclui-se a justificada 
substituição do símbolo, pela colocação de um painel adicional de Informação Diversa – 
modelo 14 em fundo branco – com a inscrição “Autocaravanas e Caravanas.” Quer isto dizer 
que o DOMEA (Departamento de Obras Municipais Equipamento e Ambiente) informou e o 
Sr. Vereador Mário Godinho autorizou a colocação do painel. E tudo isto surgiu antes da 
primeira intervenção da GNR.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo “deveriam ser utilizados os 
outdoors da Câmara Municipal para divulgação dos seus eventos.” -----------------------------------  
 ----------  Ao que a Sra. Vereadora Dra. Maria Luísa Luís esclareceu dizendo que “a 
publicidade vai ser da serra ao mar e o suporte poderá ser utilizado para publicitar outros 
eventos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes, que apresentaram os assuntos que se 
passam a indicar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Munícipe: Jorge Barão. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Apoios de Praia em Armação de Pêra. ------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe recordou a sua vinda à reunião ordinária pública de Câmara de 12 de 
junho de 2013, em que falou sobre a tentativa de licenciamento do estabelecimento “O Búzio”, 



 
 

 

como apoio de praia, junto da ARH – Administração Regional Hidrográfica do Algarve, e que 
acordou com essa entidade recuar alguns metros. Mais tarde, foi acordado que todas as 
outras ocupações também recuariam e seriam reestruturadas, inclusive o acesso às mesmas, 
assim como outras ligações. Apercebeu-se que isso não foi salvaguardado e agiu junto da 
ARH, a qual exigiu um recuo de 5 metros para noroeste. Mas as obras arrancaram 10 metros 
para frente, 15 metros para a esquerda, e a implantação foi feita praticamente no local onde o 
munícipe se localizava. Desconhece quem aprovou tais alterações, ao arrepio de tudo o que 
está legislado e foi acordado no sentido de minimizar os riscos de erosão da costa, tal como o 
Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Eng.º Jorge Moreira da Silva, 
recentemente afirmou. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Continuou o munícipe dizendo “daí eu ter apresentado um requerimento na semana 
passada, e solicito que me digam como vai ser resolvida a situação. ----------------------------------  
 ---------- A nova localização do apoio de praia tira-me completamente a vista, prejudicando-me 
muito.” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “cópia desse requerimento foi  
entregue a toda a vereação permanente e não permanente, na última reunião de Câmara, e 
estamos a tentar junto da ARH que nos demonstrem a razão de terem permitido a 
localização. Recordo que no mandato anterior votámos a demolição do antigo apoio de praia 
e reconstrução do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe voltou a intervir salientando que “nada foi derrubado. A estaca e pouco 
mais que restava, foi destruído pelo mar e a obra parou.” ------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente disse que “desconhecia que a obra estava parada. Desde que 
esse requerimento foi entregue, e tal como já disse anteriormente, contactámos a ARH para 
ver o que se passa.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio referiu que “houve uma deliberação 
camarária, democraticamente tomada, e válida enquanto tal. Não a discuto. Parece-me sim 
que agora  é importante clarificar se a obra foi ou não embargada, sendo que, perante as 
palavras do munícipe, tudo indicia que sim. Convém averiguar, com carácter de urgência. 
Pretendo saber se o apoio de praia está a ser implantado com a localização aprovada pela 
Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- É importante clarificar esta situação, dado estarem hoje agendados dois pedidos de 
licenças especiais de ruído, apresentados pela Praia da Cova – Realizações Turísticas, S.A., 
tendo um deles sido deferido pela Sra. Presidente para a realização de trabalhos de 
construção de um restaurante na Praia de Armação de Perâ, em março e abril próximo. E fê-
lo porque, com certeza, desconhecia esta situação. Mas como agora conhece, esses pedidos 
de licenças especiais de ruído deverão ser vistos à luz da actual situação.” -------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou o uso da palavra questionando “se há 
embargo, quem o moveu? A Câmara ou a APA – Agência Portuguesa do Ambiente? ------------  
 ---------- Temos a consciência tranquila relativamente ao que foi deliberado. Se a implantação 
foi mal feita, tem que ser visto. Salvo erro, penso que era a APA a responsabilizar-se pela 
implantação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe convidou a que se deslocassem à sua esplanada para verificarem in loco 
a situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente informou o munícipe que “irei ver quem efectuou o embargo e 
telefonar-lhe-ei. Aproveito para agradecer o seu contributo.” ---------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Joaquim José Bita. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Caminho no Traviscal, São Bartolomeu de Messines. -----------------------------  
 ---------- O munícipe transmitiu que pretendia cortar umas árvores num caminho da sua 
propriedade e os vizinhos opõem-se. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente perguntou-lhe se “o caminho é público?” Tendo o munícipe 
respondido que não. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O presidente da junta de freguesia de São Bartolomeu de Messines, Sr. João Carlos 
Rodrigues Correia, também presente nesta reunião, tomou a palavra salientando que “este é 



 
 

 

mais um exemplo dos problemas que têm acontecido com caminhos de acesso a 
propriedades privadas, e a deliberação de Câmara de 16 de fevereiro de 2009, sobre a 
dominialidade dos caminhos, tem trazido muitos problemas. Nesta situação, o que é que se 
pode fazer, para não mandar as pessoas recorrerem ao Tribunal? ------------------------------------   
 ---------- Ao que a Sra. Presidente questionou se “é possível saber se os anteriores executivos 
da junta de freguesia terão intervencionado o caminho em causa? ------------------------------------  
 ---------- Iremos, conjuntamente com o Sr. Presidente da junta de freguesia e os Fiscais, 
deslocarmo-nos ao local.” ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, fazendo uso da palavra, salientou que “estou 
plenamente convencido que a Sra. Presidente e a Junta de Freguesia irão resolver o 
problema.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto também disse que “está entregue em boas mãos, 
com a Sra. Presidente e a Junta de Freguesia, tendo em atenção aquilo que o Sr. Joaquim 
Bita pretende, que é de passar por um caminho da sua propriedade.” --------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Vítor José Simões. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Obras em Pêra. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe veio reclamar sobre uma janela vizinha virada para a sua propriedade. ---  
 ---------- Disse o mesmo que “já fiz uma exposição sobre o assunto, há cerca de dois a três 
meses e não obtive qualquer resposta. Caso não a receba, avançarei para uma providência 
cautelar.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente informou o munícipe que “terá que ser verificado o projecto de 
arquitectura.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe referiu uma obra de ampliação do Centro Paroquial de Pêra (alvará 
31/2013), que atenta contra a privacidade da sua propriedade. Apresentou, também, algumas 
fotografias alusivas a esta situação. Mais disse que houve a abertura de janelas numa 
empena que estava fechada, impedindo-o de levantar um primeiro-andar, caso assim o 
quisesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Passados 60 (sessenta) dias sem obter resposta o munícipe entende que obteve o 
deferimento tácito do seu pedido e solicita uma fiscalização. --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu, contudo, que “esta já foi feita, que foi o arquitecto que 
permitiu o licenciamento, e que seja reposta a situação inicial, ou seja sem janela, empena 
fechada e chegada à extrema. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais prosseguiu o munícipe dizendo “atualmente, foi levantado um pequeno muro e a 
empena não está tapada. O Centro Paroquial de Pêra esteve interessado em adquirir a minha 
propriedade, mas tal não veio a acontecer. Durante a obra, a empresa construtora está a 
zelar pela nossa propriedade ao elevar um pequeno muro; quem não o está é a autarquia.” ---  
 ---------- A Sra. Presidente salientou que “as reuniões são públicas também para isto: é uma 
das vias de que podemos socorrer-nos para resolver os problemas. Iremos fazer tudo dentro 
dos trâmites legais e acautelando os seus direitos.” --------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Arqto. João Matias, chefe da Divisão de Gestão Urbanística, também presente 
nesta reunião informou que “a Fiscalização deslocou-se ao local a 31 de janeiro de 2014 e foi 
emitida uma informação por esses serviços. Notificou-se a Fábrica da Igreja Paroquial de 
Pêra, mas não foi dado conhecimento aos proprietários. A 26 de fevereiro último foi emitido 
um despacho e notificada a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pêra, mas também 
não foi dado conhecimento aos proprietários.” ---------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente disse que “lamento que não tenha havido essa comunicação, que 
pensava ser normal dentro dos serviços.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa manifestou a sua opinião de que “o processo 
está a ser bem acompanhado pela Divisão de Gestão Urbanística e, não obstante a falta de 
notificação, o assunto vai ser resolvido na concretização da vossa perspectiva, que tem que 
ser salvaguardada.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Interveio também o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “o assunto está a ser 
resolvido e há um compromisso por parte da Câmara, no sentido do assunto ser resolvido 
com sucesso para Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pêra e para os proprietários.” -  
 ---------- O munícipe mais disse que “o processo está a chegar ao fim e temo que não 
fiquemos salvaguardados.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Arqto. João Matias tornou a intervir informando que “enquanto a alteração não 
for feita, a licença de utilização não será emitida.” ----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Maria de Fátima Marques Duarte. -----------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Auto caravanistas em Silves. -------------------------------------------------------------  
 ---------- A munícipe esteve na Câmara, há cerca de um mês, por causa das auto caravanas e 
transmitiu que no domingo, dia 30 de março, a GNR foi ao local e mandou os auto 
caravanistas embora novamente. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente explicou-lhe que “como lhe dissemos na altura, os procedimentos 
para aquisição do ponto ecológico estão a decorrer. Um mês não é suficiente para desenrolar 
toda a aquisição, sendo que o projecto para uma área de auto caravanistas foi aprovado há 
cerca de 15 dias. Quanto à intervenção da GNR através do seu núcleo de protecção 
ambiental, ocorreu supervisionada pelo capitão a nível distrital. Na quarta-feira passada, dia 
26 de março, eu tive uma reunião com a GNR, tendo ficado a saber que tinham sido 
accionados diversos mecanismos e havido várias denúncias de particulares.  ----------------------  
 ---------- A GNR disse que iria estar em alerta, uma vez que aquele tipo de caravanismo não 
era permitido; apenas podiam estacionar. Falámos posteriormente com os auto caravanistas, 
alertando-os de que estavam em marcha pelo Algarve acções fiscalizadoras. Foi isso que foi 
feito e desconhecia que já tinha havido outra intervenção da GNR. ------------------------------------   
 ----------  Para o próximo ano, teremos o ponto ecológico e, neste momento, estamos a tentar 
que privados possam avançar com investimentos nessa área, junto ao rio, que é muito 
apetecível. Curioso é que os auto caravanistas, quando foram expulsos, não foram para o 
parque privado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O sinal proibitivo é restrito apenas à área de influência do parque de estacionamento 
entre o Burger Ranch e as Piscinas Municipais.” ------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra referindo que “aquando 
da primeira expulsão, manifestámos o nosso pesar e voltou a acontecer. A imagem desta 
situação vai ficar marcada.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente salientou que “não fomos tidos nem achados nessa intervenção da 
GNR. Eles não necessitam de qualquer tipo de autorização nossa para intervir. Fizeram-no 
derivado das denúncias e com a comunicação social a dar um grande ênfase à situação, a 
nível hierárquico eram obrigados a intervir.” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto falou novamente dizendo que “na 
sequência da primeira reunião e após a primeira intervenção da GNR, pensei que não fosse 
haver mais nenhuma.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente informou que “foi-nos dito pela GNR que até a própria autarquia foi 
denunciante.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que  “trata-se de um problema que 
me toca pessoalmente e, tal como expliquei, era prática falar com o então capitão e este 
assunto era “empurrado com a barriga”. Se calhar ele não agia dentro da lei. Foi colocado um 
sinal e tentou-se arranjar um bode expiatório - que fui eu. Se passarmos por São Bartolomeu 
de Messines vemos muitas auto caravanas, pelo que há dois pesos e duas medidas. A GNR 
actua aqui, e em São Bartolomeu de Messines não o faz. Há qualquer coisa que está mal. 
Fale, Sra. Presidente, com as chefias da GNR para que tenham o mesmo peso em relação à 
mesma situação. Há que clarificar com a GNR porque atua nuns sítios e noutros não.” ---------  
 ---------- A Sra. Presidente, dirigindo-se ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, disse que “está a 
esquecer-se de que em São Bartolomeu de Messines há uma área de serviço. O Sr. Vereador 
teve a oportunidade de o fazer e não o fez. A intervenção da GNR tem a ver com o facto de, 
em Silves, não haver uma área que permita, por exemplo, despejar as cassetes. Se a GNR 



 
 

 

tiver uma intervenção, pedi-lhes que o fizesse em consonância connosco. As relações com a 
GNR são óptimas, pelo que não tente arranjar problemas. Após a minha intervenção, na 
altura como Vereadora, nada foi feito durante esses anos até outubro de 2013. O que está em 
causa é a permanência de um ponto ecológico. O problema do licenciamento é outro e temos 
que analisar um de cada vez.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra e frisou que “mantenho a 
mesma posição: as auto caravanas não podem sair do sítio onde se encontram. ------------------  
 ---------- A atuação da GNR prende-se com a inexistência de uma área de serviço. Propõe--se 
que se aumente a área do projecto que veio à Câmara Municipal, passando a contemplar um 
número maior de lugares, para além dos atuais 40 previstos, tal como decorre das suas 
palavras. E então será dado à exploração para, quem quiser concorrer ao concurso público, 
fazê-lo.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria que os serviços nos dissessem como poderemos contemplar mais lugares 
para aquela área já projetada.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Lamento que estas autocaravanas tenham saído da cidade de Silves no passado 
domingo, dia 30 de março. Devia ter havido um maior acompanhamento da autarquia, junto 
das autoridades policiais, para que as autocaravanas ficassem mais duas ou três semanas. 
Não compreendo esta situação porque algumas delas já se encontravam no local aquando da 
primeira intervenção. Também não compreendo a intervenção da GNR com um grande 
aparato e se tinha ordens superiores para desocupar o espaço, porque é que ele não foi todo 
intervencionado pela GNR? A não ser que tenha havido uma conversa entre a Câmara 
Municipal e a GNR, para que a intervenção não tenha sido global. Isto porque o princípio era 
o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Propomos que o projecto elaborado pelos serviços seja reformulado, de forma a 
contemplar um número maior de autocaravanas, para revitalizar a nossa cidade. -----------------  
 ---------- Da análise que faço entre a primeira e a segunda intervenções da GNR, verifico que 
a diferença entre elas é a existência do sinal, para além das reclamações que já existiam da 
primeira vez. Esse sinal deu uma legitimidade acrescida à GNR para intervir pela segunda 
vez.” ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente tomou a palavrar dizendo que “sem querer justificar a intervenção 
da GNR, procurei junto dela agilizar a situação. As intervenções são distintas: há uns auto 
caravanistas que estão estacionados e outros não; há uns que acampam e outros que estão 
por ali. Se não tiverem os calços, a GNR disse que podiam lá estar durante um mês. Quanto 
ao sinal colocado em janeiro, foi-o para que, no local, não seja feito o acampamento dos auto 
caravanistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Não vejo como é que esse sinal pode interferir com o outro sinal.” --------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa frisou “então se as autocaravanas não utilizarem 
os calços, o estacionamento é permitido. Sendo assim, e para além do alargamento do 
projecto, os serviços do turismo deveriam estudar no sentido de dar informação aos auto 
caravanistas para não colocarem os calços, e transmitir isso à GNR.” --------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a intervir referindo que “na informação que foi dada aos auto 
caravanistas, foi-lhes entregue um prospecto com os locais onde podem estacionar  e de 
especial interesse turístico, e os nossos serviços do turismo também lhes disseram para não 
utilizarem os calços.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fez uso da palavra dizendo “relativamente ao 
alargamento da área do projecto de exploração a particulares, disse que a autarquia deveria 
abrir um concurso público de construção/concessão para que o parque de auto caravanas 
seja ampliado e permita a quem quiser concorrer, fazê-lo, para que os turistas sejam 
recebidos condignamente. Não compreendo porque é que a Câmara, quer fazer ela própria a 
exploração de um equipamento destes.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho disse “isso iremos definir “à posteriori””. -------------------  
 ---------- Se estiver uma autocaravana junto à FISSUL - Pavilhão de Feiras e Exposições ou 
atrás da Câmara Municipal, a GNR não intervém. Só atua se colocarem os calços, 
estenderem roupa e trouxerem atrelados, tal como nos foi transmitido. -------------------------------  



 
 

 

 ---------- O único sítio onde elas estão impedidas de estacionar é entre as Piscinas Municipais 
e o Burger Ranch.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “então não compreendo: é que há auto 
caravanas que estão junto ao cemitério e não foram removidas, pelo que podemos dizer que 
há dois pesos e duas medidas; há um tratamento desigual entre as duas  localizações da 
cidade. Esse raciocínio tem lógica, mas não foi isso que foi executado.” -----------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente finalizou a sua intervenção referindo que “não posso ter qualquer 
entendimento sobre isso, mas irei, junto da GNR, averiguar o que se passou.” ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Miguel Coelho. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Parque de Autocaravanas, em Silves. -------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe tomou a palavra e salientou que “toda esta problemática, em redor da 
permanência dos auto caravanistas, não existiria se fosse criado um Regulamento, que 
definisse claramente em que condições essa permanência poderia ocorrer” ------------------------  
 ---------- Tendo a Sra. Presidente informado que “ele está a ser elaborado pela Divisão de 
Assuntos Jurídicos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO 
DO REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, DO PRÉDIO SITO NA RUA DA 
LIBERDADE, N.º 100, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: António José da Silva Gomes e João Manuel Guerreiro Simão. -----  
 ---------- 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. ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA NO BAIRRO CAIXA D’ÁGUA, LOTE 9, SILVES. -----------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Pedro Miguel Neves Sequeira e outra. --------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico ao Sr. Dr. João 
Aires. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO 
DO REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, DO PRÉDIO SITO EM RELVAS, PÊRA. ----  
 ---------- REQUERENTE: José Casimiro das Neves e Sousa. --------------------------------------------  
 ---------- 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. ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MUROS DE 
VEDAÇÃO, NO LOTE 108, DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º5/04, BARRADA, SILVES. ----  
 ---------- REQUERENTE: Urbanipêra - Sociedade de Construção, S.A.. ------------------------------  
 ---------- 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 comunicação 
prévia de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA EM MONTE 
BOI, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: Willem Thomas Gerardus Evenwel. --------------------------------------------  
 ---------- 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 a informação. Remeter aos Serviços de Fiscalização para levantar participação, 
com vista a instauração de processo de contra-ordenação. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE 
RADIOCOMUNICAÇÕES, EM PRÉDIO SITO NA QUINTA DO ROGEL, ALCANTARILHA. -----  
 ---------- REQUERENTE: Vodafone Portugal, S.A..----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a deliberação de Câmara de 4 
de dezembro de 2013, de acordo com o parecer jurídico de 14 de fevereiro de 2014, 
transmitindo-se a presente deliberação à Euroscut. --------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A CONSTRUÇÃO EXISTENTE NO 
SÍTIO DA CUMEADA, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário, nos termos 
conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, com as 
posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para no prazo de 60 (sessenta) dias, 
proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências  constantes 
no auto de vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO EM RISCO DE 
DERROCADA, SITO RUA SERPA PINTO, SILVES. -------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROJETO DE ESPAÇOS EXTERIORES DA CASA MORTUÁRIA 
DE SILVES, SITA NA RUA DE TRÁS DOS MUROS, SILVES. ------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar o projecto de espaços exteriores 
de acordo com a informação técnica. ---------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO 
CONCELHIO, RELATIVAMENTE À ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO PARA CONVERSÃO EM 
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, LOCALIZADO EM SANTO 
ESTEVÃO, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Joaquim António Nascimento. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar de interesse público 
concelhio, a alteração do edifício existente e remeter à Assembleia Municipal para 
deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NA 
TRAVESSA DA MESQUITA, SILVES. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Remy Armand Emile George Bongard. ---------------------------------------  
 ---------- 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 nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra solicitando “que seja pedido um 
parecer jurídico à CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) sobre o 
processo em causa, no sentido de se apurar se está a coberto da legalidade.” ---------------------  
 ---------- A Sra. Presidente, dirigindo-se ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, perguntou ”esse 
pedido de parecer jurídico seria consubstanciado em quê?” ---------------------------------------------   
 ---------- Tendo o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto referido que “pretendo saber se toda esta 
situação, ou seja, se a estrutura suspensa (publicada no Diário da República, II série, n.º 52 
de 14 de março de 2013) e esta proposta, que se anexam, se encontram cobertas pelas 
normas legais, considerando também o facto de estarmos com as comissões de serviço 
correspondentes à estrutura aprovada em 2011 (publicada no Diário da República, II série, n.º 
90 de 10 de maio de 2011 que se anexa). ” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente corrigiu dizendo que “a estrutura orgânica aprovada em 2013 está 
em vigor, ou seja, a deliberação tida na reunião ordinária pública de Câmara de 23 de janeiro 
de 2013, em que se propôs uma estrutura, vai estando em vigor à medida que as comissões 
de serviço vão terminando. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aquando desta deliberação, foi necessário pedir um parecer jurídico à CCDR porque 
a proposta ultrapassava o número de unidades orgânicas que a lei permitia para Silves: 9 
divisões e 1 dirigente intermédio de 3.º grau. Esta nova proposta vai ao encontro das 
características que a lei prevê para Silves.” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa iniciou a sua intervenção salientando que “tenho 
dado provas de que, até ao presente, não irei inviabilizar o que vier do executivo permanente.  
 ---------- O que a Sra. Presidente disse em relação ao pedido feito pelo Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto tem razão de ser. Só que o parecer jurídico da CCDR, de 18 de janeiro de 
2013, vai mais longe e, de alguma forma, faz o enquadramento de situações para além das 
questões que inicialmente tinhamos pedido. E passo a ler o seu ponto II: ----------------------------  
 ----------  “(…) O artigo 25.º n.º7 da Lei n.º49/2012 de 29 de Agosto, determina que: "É 
admitida a faculdade da manutenção até ao final do respectivo período das comissões de 
serviço dos dirigentes em funções à data da entrada em vigor da presente lei, a qual, quando 
utilizada, determina a suspensão dos efeitos das correspondentes alterações decorrentes da 
adequação orgânica". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Questiona a autarquia de Silves se "...será correto o entendimento que determina a 
admissibilidade da suspensão da nova estrutura (a aprovar) até final das comissões de 
serviço existentes atualmente e em vigor até 2014? Se sim, a atual estrutura mantém-se em 
vigor e com plena eficácia entrando em vigor a nova estrutura após o término da última 
comissão de serviço? ".---------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- Embora a Lei n.º 49/2012, tenha entrado em vigor no dia seguinte à sua publicação, ou 
seja, 30 de Agosto de 2012, o seu artigo 25.º introduziu urna vacatio legis no que respeita às 
deliberações dos órgãos municipais de adequação da estrutura interna e respectivas 
unidades orgânicas, em cumprimento dos limites agora impostos, que têm de ocorrer até 
31.12.2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 -------- No que se reporta especificamente à possibilidade prevista no n.º7 do artigo 25.º, o 
legislador previu como legalmente possível, mesmo nos casos em que a correspondente 
unidade orgânica deixe de existir na nova estrutura orgânica de adequação à Lei n.º49/2012, 
manter as respetivas comissões de serviço desde que em curso à data da entrada em vigor 
da lei, até ao final do respetivo prazo sem possibilidade de renovação. -------------------------------  
 -------- Importa referir que a manutenção das comissões de serviço ao abrigo do n.º7 do art.º 
25.º da Lei n.º 49/2012 determina a suspensão, pelo correlativo período, da deliberação 
tomada relativamente às correspondentes unidades orgânicas, sendo que este preceito, visa 
permitir o afastamento do pagamento das indemnizações por cessação das comissões de 
serviço, a que eventualmente haveria direito nos termos do art.º 26 e 26.º-A da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º64/2011, de 22 de Dezembro. -------  
 -------- O recurso a esta figura não afeta a entrada em vigor de toda a nova estrutura orgânica, 
mas apenas das unidades orgânicas implicadas na manutenção de tais comissões de serviço, 
sendo que as competências de tais dirigentes só passarão para a nova unidade orgânica 
quando cessar a comissão de serviço mantida. --------------------------------------------------------------  
 -------- Aliás, note-se que, se da aprovação da nova estrutura orgânica dos serviços, se não 
verificarem alterações ao nível hierárquico das unidades orgânicas, nem no nível de 
competências e responsabilidades cometidas aos respectivos dirigentes, o executivo 
camarário mantendo-se a identidade de conteúdos funcionais daqueles dirigentes em 
efectividade de funções (providos em comissão de serviço) pode deliberar na manutenção 
das respectivas comissões. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Não é portanto líquido nem linear que da aprovação e implementação da nova 
estrutura orgânica devam terminar todas as comissões de serviço em vigor.------------------------  
 -------- Por outro lado importa desde já notar que para efeitos da aplicação do art.º 25 da Lei 
n.º 49/2012, consideram-se dirigentes providos apenas os dirigentes providos em comissão 
de serviço (e também os chefes de equipa multidisciplinares, mas não os coordenadores de 
projectos) e não os dirigentes providos em regime de substituição ou em gestão corrente 
(…).” -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assim, pretendo que a CCDR, tendo em consideração aquele parecer jurídico, 
designadamente no que se encontra vertido no seu ponto II, informe se a proposta de nova 
estrutura e regulamento ora apresentado, nomeadamente o art.º 9.º desse regulamento, 
respeitam o enquadramento legal e a interpretação que foi dada naquele parecer jurídico. -----  
 ---------- Pretendo saber também se, para o preenchimento dos cargos dirigentes previstos, a 
Sra. Presidente pode nomear a pessoa que pretende, ou se é necessário ou não o concurso 
público.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O problema é o art.º 9.º do regulamento e, ao aprovar esta proposta, estamos a ser 
coniventes, e quer a CCDR ou outra entidade, poderá vir-nos a responsabilizar legalmente. ---  
 ---------- Pedia também que não fossem lá para fora dizer que o Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa já está contra o organograma. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Voltando ao parecer jurídico da CCDR, na página 5 é referido “(…) Dito isto, e porque 
se desconhece a nova estrutura a aprovar por via da implementação da Lei n.º 49/2012, os 
concursos abertos por deliberação da Câmara Municipal em março e abril de 2011, 
dificilmente subsistirão à publicação da nova estrutura por falta de  equiparação quer da 
denominação das unidades orgânicas, quer dos seus próprios conteúdos e competências. 
Por outro lado, não parece fazer muito sentido manter concursos abertos, à luz de uma 
determinada estrutura orgânica que por força da lei inevitavelmente virá a ser alterada a curto 
prazo, no sentido de ver reduzidos o número de cargos dirigentes e respetivas unidades 
orgânicas (…).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo “pedi um parecer jurídico à CCDR, que recebi no 
passado dia 11 de fevereiro, face às dúvidas nas sucessões das divisões e à obrigatoriedade 
de se fazer concurso ou não, para me inteirar sobre a observância dos trâmites legais. Tive 
esse cuidado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou novamente a palavra e disse “lamento 
que não nos tenha enviado esse parecer jurídico, quando nos remeteu a documentação 
solicitada sobre esta matéria após a última reunião de Câmara, onde o assunto foi discutido.”  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “entrego agora cópia desse parecer jurídico”. 
Documento este que se anexa à presente ata. --------------------------------------------------------------- 
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Após leitura atenta do referido parecer jurídico, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
salientou que “ele não responde ao pretendido. Tendo em consideração o parecer jurídico, de 
18 de janeiro de 2013 na parte referida, a proposta de nova estrutura e do regulamento e as 
questões que atrás levantei, volto a dizer: há uma incongruência entre o regulamento e esse 
parecer jurídico, e quero que seja emitido um parecer jurídico sobre as sucessões. Saliento 
que qualquer proposta de regulamento que vem a reunião de Câmara é sempre subscrita por 
um técnico e, neste caso, não o foi. E porque a Divisão de Assuntos Jurídicos da Câmara é 
parte interessada, quero que haja um jurista da CCDR que se pronuncie sobre a sucessão 
das divisões, conforme é proposta, face às competências das divisões da antiga proposta 
(aprovada em 2013) e as ora propostas” ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente referiu que “com o conhecimento que tive do regulamento e de 
acordo com a dúvida que tive, solicitei o parecer jurídico. Se o Sr. Vereador não tinha essa 
dúvida, não foi entregue.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio salientando que “interesso-me pela 
legalidade da questão e daí as minhas dúvidas. Surgiu-me a dúvida ao nível das sucessões e, 
no quadro das comissões de serviço existentes, a renovação do Sr. Arqto. João Matias, Chefe 
da Divisão de Gestão Urbanística, foi feita em 01 de outubro de 2013, depois do parecer 
jurídico da CCDR de 18 de janeiro de 2013.” -----------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, também presente 
nesta reunião, fazendo uso da palavra disse “o entendimento que foi tido na altura, foi o de se 
manterem as comissões de serviço até ao seu final.” ------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a referir que “aquele parecer jurídico da 
CCDR não diz isso. E para que não haja nenhum técnico da Câmara que se atravesse, pede-
se agora um parecer jurídico à CCDR, acompanhado da parte da ata sobre este ponto.” -------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico à CCDR, sobre 
os esclarecimentos solicitados. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE BAIXA TENSÃO NORMAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CELEBRAR 
COM A EMPRESA EDP COMERCIAL- COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. ----------------   
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato. -------------  
 
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL EM MONTE RAMOS, SECÇÃO ET, PRÉDIO 0011, 
SÃO MARCOS DA SERRA, DIA 11 DE MAIO DE 2014 A PARTIR DAS 00H00. -------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Cultural Sustentalegrias. ------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM SESMARIAS, 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES E 
DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 2903/19890721.- -----  
 ---------- REQUERENTE: Sílvia Guerreiro Gonçalves Correia, na qualidade de procuradora de 
Petra Carina Andrade Correia e Carla Alexandra Soeiro Silva. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com 
a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 5. ---------------  
 ---------- 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. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO 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. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO, EM PÊRA, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2014, 
ENTRE AS 15H00 E A 01H00. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pêra -------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído. ----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE NA PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, NOS DIAS 22 E 
29 DE MARÇO E 05, 12 E 19 DE ABRIL, DAS 08H00 ÀS 17H00. -------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Praia da Cova - Realizações Turísticas, S.A.. -------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, também presente 
nesta reunião, esclareceu que “o objecto da pretensão ora posto à consideração do executivo 
municipal, circunscreve-se a um pedido de licença especial de ruído para execução dos 
trabalhos de execução de obras de construção civil. O deferimento ou indeferimento desta, 
fundamenta-se nos ditames da lei do ruído e não nos diplomas que regem a actividade de 
licenciamento ou autorização de urbanização e edificação. ----------------------------------------------   
 ---------- Assim, e considerando que o mesmo cumpre os citados ditames legais,           
encontra-se em condições de ser deferido.” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 28 de março de 2014. ----------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A 
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE NA PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, NOS DIAS 26 DE 
ABRIL E 03, 10, 17 E 24 DE MAIO, DAS 08H00 ÀS 17H00. ---------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Praia da Cova - Realizações Turísticas, S.A.. -------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, também presente 
nesta reunião, esclareceu que “o objecto da pretensão ora posto à consideração do executivo 
municipal, circunscreve-se a um pedido de licença especial de ruído para execução dos 
trabalhos de execução de obras de construção civil. O deferimento ou indeferimento desta, 
fundamenta-se nos ditames da lei do ruído e não nos diplomas que regem a actividade de 
licenciamento ou autorização de urbanização e edificação. ----------------------------------------------   
 ---------- Assim, e considerando que o mesmo cumpre os citados ditames legais, encontra-se 
em condições de ser deferido.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído pelo 
período de 1 (um) mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – CONTA DE GERÊNCIA DE 2013. -----------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente o referido documento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE 2013. --------  
 ---------- Presente o referido documento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL, A 
CELEBRAR COM A EMPRESA GALP POWER, S.A.. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato. -------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo treze horas e trinta 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 acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Técnica Superior Jurista, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------  
 

 


