
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 15  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- ------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA -----  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 16 DE ABRIL DE 2014  --------------------------  
 ---------- Aos dezasseis 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 nove horas e trinta minutos, 
a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da 
mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Técnica Superior Jurista 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 3.328.122,64 € (três milhões, trezentos e vinte e 
oito mil cento e vinte e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 399.585,00 € (trezentos e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e cinco 
euros). -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente iniciou os trabalhos fazendo o ponto de situação da revisão 
do PDM. “Reunimos com a DRAAlg – Direção Regional de Agricultura do Algarve e levamos 
todas as situações urbanísticas que contendem com a REN – Reserva Ecológica Nacional, 
para em conjunto as analisar e se encontrar fundamento em termos de uso para que 
consigamos corrigir aquilo que foi edificado e não deveria ter sido construído. ---------------------  
 ---------- De acordo com o novo diploma da REN que saiu em fevereiro, o estudo foi feito e 
conseguimos incluir as situações que não estavam contempladas na revisão do PDM. Ainda 
nos falta irmos à direcção regional do Algarve da Agência Portuguesa do Ambiente porque 
com essa nova carta de condicionantes da REN não temos zonas de erosão e queremos 
certificarmo-nos de que é mesmo assim.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------   Estamos a tentar esgotar todas as soluções possíveis para incluir as situações que 
ainda não estavam incluídas. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Levo ao vosso conhecimento e ora entrego o boletim das Comemorações do 25 de 
Abril.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra transmitindo que “recolhemos os cães 
que foram encontrados mortos na ETAR de Pêra e o recinto ficará limpo com a vazão dos 
tanques e limpeza da vegetação.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “tem havido iniciativas de índole cultural 
que penso que terão tido conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Informo também que a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, deslocou-se ao 
apoio de praia do Sr. Cabral onde verificaram que a implantação do apoio de praia não estava 
a ser bem-feita, mas, após reunião em Faro, o assunto foi ultrapassado e regularizado.” -------  
 ---------- A Sra. Presidente entregou à Vereação não permanente os esclarecimentos, cujo 
teor da informação prestada se passa a transcrever: -------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Faixas de gestão de combustível. É mostrado um quadro, com a evolução das 
intervenções da Câmara Municipal no período 2013/2014, baseado no relatório do Serviço de 
Protecção Civil e Florestas; ----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 2) Aquisição de rádios de comunicação. Foram adquiridos 8 rádios portáteis 
distribuídos pelo Serviço de Protecção Civil e Florestas (SPCF), Divisão de Obras Municipais 
e Trânsito (DOMT), Divisão do Património, Território e Informação Geográfica (DPTIG), 
Presidente, 4 rádios móveis, para a viatura da Protecção Civil e respectivo serviço, para os 
Bombeiros Voluntários de Messines e Bombeiros Voluntários de Silves. -----------------------------  
 ---------- 3) Aquisição de carro eléctrico para Armação de Pêra. Foi adquirido em Julho de 
2009 à empresa Roques – Comércio de Veículos e Serviços, Lda, pelo valor de 18 306,00€, o 
qual terá funcionado até meados de 2011, enquanto duraram as baterias cuja substituição 
ronda o valor de 6.000,00€. A nosso ver é altamente questionável do ponto de vista 
económico, recolocá-lo em funcionamento, dado o elevado custo das baterias com uma 
durabilidade de 2 anos, assim como, a diminuta eficiência na recolha dos resíduos de papelão 
a que se destina. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --- A Sra. Presidente fez também a entrega de uma informação da Divisão Financeira, 
 sobre os fundos disponíveis a 15 de abril de 2014, no valor de 3.273.034,77€ (três milhões, 
duzentos e setenta e três mil, trinta e quatro euros e setenta e sete cêntimos). --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra e solicitou “o agendamento para 
a próxima reunião de Câmara da temática relativa ao “Licenciamento zero” aprovado pelo 
Decreto-Lei 48/2011 de 1 de abril, para que nos seja explicado o seu funcionamento na 
prática, na Câmara Municipal.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio e questionou se “está agendada alguma 
reunião da Comissão de Trânsito?” ao que,  ----- O Sr. Vereador Mário Godinho respondeu que  
“ainda não porque estamos a aguardar a recuperação do Sr. Eng.º José Mascarenhas.” --------  
 ---------- A Sra. Presidente acrescentou que “ estão em causa problemas de segurança porque 
há casos em que os sinais estão colocados no meio dos passeios, falta som nas passadeiras 
e falta um rebordo nos passeios, causando embaraço para os invisuais”. ----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “ para a aquisição dos 
rádios de comunicação cabe ao actual executivo permanente decidir o que pretende fazer. 
Fica então esclarecida esta questão. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à aquisição do carro eléctrico, solicito que haja um orçamento sobre o valor 
das baterias para que ele possa andar. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse na anterior reunião que não tínhamos feito qualquer 
intervenção nas faixas de gestão de combustível e, como se vê nas informações prestadas, 
foram feitas e várias vezes. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria de saber quem participou na reunião da DRAAlg a que a Sra. Presidente se 
referiu?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio questionando se “costuma haver actas 
dessas reuniões? Não é habitual fazerem-se?” Ao que Sra. Presidente respondeu que “Não.”  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo “ quanto à dívida da 
Câmara Municipal à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines relativa à Feira Medieval 
do ano passado, importa esclarecer pois é importante saber o que se passou. E saber se, no 
meu executivo, houve algum procedimento que não tenha sido feito e que ponha em causa 
esse pagamento.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luisa Luís interveio esclarecendo que “ foi dito por si 
na reunião anterior (09/04/2014), que não sabia e que havia dois responsáveis: que eram o 
Dr. Ricardo Pinto e a Dra. Maria José Gonçalves. O Dr. Ricardo Pinto prestou um 
esclarecimento oral em Armação de Pêra em relação a algumas dívidas e vou pedir que nos 
envie por escrito.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo que “o Dr. Ricardo Pinto 
não exerce funções na autarquia e, existindo outros técnicos, serão eles que deverão dar o 
contributo para esclarecer todas as situações de dívidas relativas à Feira Medieval.” ------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “pedi no anterior mandato, como 
vereadora não permanente, um relatório da Feira Medieval durante o período pós eleições, 



 
 

 

tendo o mesmo ficado no SGD (sistema de gestão documental). Contudo demos conta da 
existência de dois relatórios distintos porque houve dois técnicos responsáveis pela 
respectiva feira que não tinham conhecimento entre si. ---------------------------------------------------  
 ---------- Solicitei ao Dr. Ricardo Pinto para esclarecer as horas extraordinárias dos 
funcionários que trabalharam na Feira Medieval porque fui contactada por alguns 
funcionários, mas não existe qualquer documento que suporte concretamente as despesas 
com as horas extraordinárias que foram efectuadas e se houve efectivamente aqueles 
trabalhos. Temos pois que recorrer à pessoa responsável por essa parte e daí termos 
contactado o Dr. Ricardo Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à reunião na DRAAlg e com base numa ponderação dos pontos levantados 
em conjunto pela DGU e pelo DPTIG, fui eu e o Dr. Maxime Antoine. Nessa reunião também 
tratamos da possibilidade de colocar uma extensão da DRAAlg em Silves e encontrar um 
espaço no sentido de colmatar a lacuna da extinção da do Enxerim.” ---------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra mencionando que “fiquei 
preocupado pelo facto de não ter levado ninguém do DPTIG (Divisão de Planeamento do 
Território e Informação Geográfica) a essa reunião e tal tem uma extrema gravidade. Trata-se 
de um trabalho que tem que ter continuidade e por isso os técnicos deveriam ter estado 
presentes para a assessorar nas questões que lá foram levantadas. ----------------------------------  
 ---------- Apelo para que, nas próximas reuniões, a Sra. Presidente se faça acompanhar dos 
técnicos responsáveis pela condução da revisão do PDM, ou então, retire-os de uma vez por 
todas pois tem legitimidade para o fazer.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e esclareceu que “a reunião não foi de trabalho 
e em maio do ano passado a Comissão de Acompanhamento já se pronunciou pela REN. A 
documentação feita em conjunto pela DGU e DPTIG, levei-a a essa reunião, porque sei das 
minhas limitações. Fui apenas pedir que houvesse a actuação da REN para se debruçar 
sobre esta matéria. Deixei os contactos do Dr. Ricardo Tomé e do Arquitecto João Matias, 
para que eles integrem as equipas de trabalho que se irão debruçar sobre essas questões.” --  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio questionando se “existe algo em concreto 
sobre a criação de um polo de extensão da DRAAlg.” -----------------------------------------------------  
  --------- A Sra. Presidente esclareceu dizendo que “não é só esse polo, mas também um 
núcleo empreendedor que ajude as pessoas que quiserem apresentar candidaturas com a 
presença de um técnico da direcção regional, que as acompanhe. Para tal será sempre 
necessário o estabelecimento de um protocolo.” ------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra e sugeriu que “deveria ser também 
incluído o movimento associativo. As associações têm alguma dificuldade em aceder a fundos 
comunitários, através de candidaturas ou incentivos financeiros.” --------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “a esse respeito já fizemos dois 
projectos de actuação, com a “Sociedade Alcantarilhense” e com a “Instituição Amigos dos 
Pequeninos de Silves”, para que se possam candidatar à Vicentina (Associação para o 
Desenvolvimento do Sudoeste). Isto tem a ver com a falta de conhecimento e de preparação 
das associações para esse tipo de iniciativa e é aí que nós podemos ajudar.” ----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra sugerindo ainda que “deveria haver 
uma iniciativa da parte da autarquia, deslocando-se às associações e dar-lhes conhecimento 
destas ajudas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “subscrevo e reforço o que o 
Sr. Fernando Serpa disse sobre a reunião com a DRAAlg em Faro. A Sra. Presidente tem as 
competências que entende, mas a presença dos técnicos nessa área era importante.” ----------   
 ----------  A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra dizendo que “já solicitei o 
regimento da Assembleia Municipal, mas ainda não me foi entregue.” Ao que a Sra. 
Presidente esclareceu que “ainda não foi votado. Sê-lo-á na próxima reunião da Assembleia 
Municipal. Confirmo que de acordo com a lei geral, o anterior regulamento não se mantém em 
vigor.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO E 
PORTÃO EM PRÉDIO SITO EM VALES, PÊRA. -----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Duarte Manuel Água-Mel  Serra ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO EM EDIFICAÇÃO, SITA NAS 
FERREIRAS, ALGOZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Ana Margarida Correia Guia e outro. ----------------------------------------  
 ---------- 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 e aceitar os projectos das especialidades. ----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO EXISTENTE NO POÇO DA FIGUEIRA, EM 
TUNES.  
 ---------- REQUERENTES: José António Vieira Neves e Emília das Dores Vieira. ------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, e auto de Comissão de 
Vistorias de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário, nos termos 
conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro e 
posteriores alterações, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
do teor do auto da comissão de vistorias e proceder em conformidade com o mesmo. -----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS ---  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, e auto de Comissão de 
Vistorias de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ----------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário, nos termos 
conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro e 
posteriores alterações, do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 
para, no prazo de 60 dias, proceder às obras necessárias, tendentes a colmatar as 
deficiências constantes no auto da comissão de vistorias. ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA E MURO DE VEDAÇÃO SITOS EM MOURICÃO, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Nova Susan Gourlay. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO 
DO REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, DE PRÉDIO SITO NA RUA DO CANDEIO, 
EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Rogério da Conceição Alves e José Gregório da Conceição Alves.   
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, considerar o prédio em regime de propriedade horizontal, 
de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. ----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCIOLA E 
ABRIGO DA CENTRAL DE REGA, EM PRÉDIO SITO NA LOUGUEIRA, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Vitaromas, Lda.----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DE CAUÇÃO - ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO 2/08, HORTA DA CAIXA D’ÁGUA, EM SILVES. ---------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Casa Granturismo, Sociedade de Construções, Lda. ---------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a redução do valor da caução 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO 2/08 HORTA DA CAIXA D’ÁGUA, EM SILVES. -----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Edp/Granturismo, Sociedade de Construções, Lda ------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, contratar com a EDP Comercial de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, NA RUA PROJECTADA À D. JOÃO II, 
LOTE 3, ATLÂNTICO II, 2.ºC, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Elenice Ribeiro de Araújo. --------------------------------------------------------  
 ---------- 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 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO 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 
estabelecimento de alojamento de acordo com a informação. -------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, SITO NA 
PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/05. -------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: Leiriveste, Sociedade de Construções, Civil, S.A. e Imoqueen 
Empreendimentos Imobiliários, lda. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a reabilitação do título, 
fixando-se o prazo de 12 meses para conclusão das obras de acordo com o solicitado pelo 
requerente em 19 de janeiro de 2014 e informação técnica de 6 de fevereiro de 2014. ----------    
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA - 
PROC.º N.º 01/2014/05. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Pedro Miguel Neves Sequeira e Regina Mendes dos Santos ---------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, e parecer jurídico de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de 
acordo com o parecer jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE BAIXA TENSÃO NORMAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CELEBRAR 
COM A EMPRESA ENDESA ENERGIA, S.A. - SUCURSAL PORTUGAL. ---------------------------  
 ---------- Presente informação e contrato, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato. --------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DO 
DIREITO EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SITO 
NO EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a atribuição do direito 
de exploração através de concurso público de acordo com o art.º 36 do Código dos Contratos 
Públicos e com a informação. Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo 
àquela informação, bem como a composição do júri proposta. ------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE VISTORIA A OBRAS DE URBANIZAÇÃO DELIBERADA NA REUNIÃO DE 
CÂMARA DE 26 DE MARÇO DE 2014. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta e informação, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a reactualização da composição 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DA 
GESTÃO DA REDE DE RECOLHA SELETIVA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS NA 
ÁREA DO CONCELHO DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, da secção de Aprovisionamento de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e questionou se “ é uma 
competência da Câmara Municipal a colocação dos oleões? --------------------------------------------  
 ----------  A Dra. Isabel Cabrita, chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos (DAJ), tomou a palavra 
dizendo que “é desde 2011”. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra e questionou “e em relação aos 
existentes em Messines, colocados pela Junta de Freguesia de Messines?” ------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “estamos em falta desde 2011.” -----------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio novamente e questionou “ há quanto 
tempo e o porquê deste concurso só agora ter vindo a reunião de câmara?” ------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e esclareceu que “o concurso foi lançado duas 
vezes e ficou deserto, porque o caderno de encargos obrigava ao pagamento de um 
determinado valor e, por isso, alterámo-lo, deixando agora o valor em aberto.” --------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar o concurso público 
para a concessão da gestão da rede de recolha selectiva de óleos alimentares usados de 
acordo com o art.º 36 do Código de Contratos Públicos e com a informação. Mais se delibera 
aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação bem como a composição do 
júri proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS PARA A REALIZAÇÃO DA 
SILVES TOUR 2014 NO PRÓXIMO DIA 04 DE MAIO DE 2014, NO ÂMBITO DA 
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS QUE REVERTE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO UNIR. ---------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Unir. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão Financeira, sector do Desporto e Cabimento, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.------------------------ --------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio à Associação Unir no 
valor de 1.722,00€ (mil, setecentos e vinte e dois euros) nos termos da informação. -------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
PARA A EXECUÇÃO DA CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO 
DO TERRITÓRIO (POVT) PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO 
INDIVIDUAL PARA OS CORPOS DE BOMBEIROS DA REGIÃO DO ALGARVE. -----------------  
 ---------- REQUERENTE: AMAL. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação e candidatura, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo e 
conceder poderes à Exma. Sra. Presidente para outorgar. -----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 
CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO SITA NO 
ENXERIM, A FAVOR DA PETRÓLEOS DE PORTUGAL, PETROGAL S.A. -------------------------  
 ---------- Presente proposta, relatório de avaliação, informação e cópia da escritura, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL (PAIIS) PARA 2014. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio dizendo que “nas propostas destes programas e de 
acordo com a nossa ideia, pretendemos que seja plurianual para salvaguardar as 
colectividades. Estes programas não são definitivos, mas nos próximos, as colectividades 
serão retratadas no seu todo. Reconheço que o PAMAD – Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo criado pelo vereador Dr. Rogério Pinto está excelente, mas a parte 
cultural nos outros programas tem deficiências. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Em termos de verbas, dou-vos informação referente aos montantes relativos aos 
Programas, nomeadamente, para o PAMAD em 2013 foi atribuído o valor de 152.024,00 € 
(cento e cinquenta e dois mil e vinte e quatro euros) e para 2014 estipula-se que seja 
atribuído o valor de 163.528,50 € (cento e sessenta e três mil quinhentos e vinte e oito euros 
e cinquenta cêntimos) de valores correntes e 46.694,10 € (quarenta e seis mil seiscentos e 
noventa e quatro euros e dez cêntimos) de capitais. -------------------------------------------------------  
 ---------- Para o PAIAC – Programa de Apoio às Instituições de Âmbito Cultural em 2013 foi 
atribuído o valor de 43.963,88 € (quarenta e três mil novecentos e sessenta e três euros e 



 
 

 

oitenta e oito cêntimos) e para 2014 estipula-se que seja atribuído o valor de 73.213,88 € 
(setenta e três mil duzentos e treze euros e oitenta e oito cêntimos) de valores correntes e 
4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) de capitais. ----------------------------------------------------  
 ---------- Para o PAIIS em 2013 foi atribuído o valor de 55.830,00 € (cinquenta e cinco mil 
oitocentos e trinta euros), sendo atribuído o mesmo valor para o ano de 2014. ---------------------  
 ---------- Para o PAAJU – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil em 2013 foi atribuído 
o valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros), sendo atribuído o mesmo valor para 2014.  
 ---------- O PAIAC – Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural foi o que sofreu 
maior alteração porque contemplamos o professor que dá aulas de música e a maestrina. Isto 
para haver uma equidade com o PAMAD.  --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao Silves Futebol Clube, o valor que está contemplado no PAMAD 
corresponde a um investimento de cerca de 20% do capital investido, o qual já acordamos 
com a sua direção. Não era possível a transferência de verbas do município para o clube com 
base numa suposição que já não era real, como era o relvado. Não pode ser feita uma 
transferência sustentada em algo que já não existe e esta foi a forma encontrada. ----------------  
 ---------- No PAIAC há um reforço das verbas com a aplicação destes contratos programas. 
Este foi o que mudou mais e fizemos uma reunião antecipada com as diversas associações 
para as ouvir, e, consideramos que foram ao encontro das nossas propostas. ---------------------  
 ---------- No entanto, há uma parte, que é o caso das cedências dos transportes municipais, 
em que falta uma regulamentação específica, e estamos a trabalhar nisso.” ------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “enviei esta documentação 
dos programas que me foi entregue aos meus camaradas de partido e aguardo a sua 
pronúncia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pergunto se a Câmara Municipal, está ou não, a utilizar instalações de colectividades 
para as suas iniciativas sem qualquer compensação?” ao que a Sra. Presidente respondeu 
que “pela primeira vez temos previsto nestes programas, parcerias em que, quando a 
utilização for feita durante algum tempo, haverá uma compensação.” ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “dou os parabéns pelo 
acréscimo dos valores dos subsídios nos quatro programas. Mas há algumas colectividades 
que receberam menos, porquê?” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “tem a ver com a aplicação dos programas. Por 
exemplo, algumas colectividades diminuíram o número de atletas ou participantes; há uma 
verba própria para o caso de existir pessoas que detenham licenciatura ou não, e por isso vai 
mexer no montante do apoio. Mas as colectividades sabem disso.” -----------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “em relação aos quatro 
programas, os técnicos têm capacidade para isso, e por isso, não faz sentido haver critérios 
diferentes entre os vários programas. Isso não está correcto. Deverão os programas ser uma 
unidade. Por exemplo, há um programa onde está contemplada a autorização de transporte 
camarário, enquanto nos outros está omisso. “ --------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra respondendo que “nunca durante o seu executivo, 
Dr. Rogério Pinto foi tida em consideração outra colectividade que não fosse desportiva e 
nunca foi referida a cedência de transportes camarários. Apenas deu relevância ao PAMAD. -  
 ---------- O PAIIS e o PAAJU não têm actividades que impliquem deslocações ao contrário do 
PAMAD e do PAIAC.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Rogério Pinto prosseguiu respondendo que “durante várias vezes inquiri e 
solicitei ao executivo permanente que trouxesse os programas aqui a este órgão para se 
deliberar e só vieram agora,” ao que a Sra. Presidente respondeu que “se quisesse fazer mais 
do mesmo teriam vindo em janeiro, mas, como houve um esforço deste executivo permanente 
em alterar, só vieram agora. E vieram para colmatar algumas deficiências detectadas, mas 
ainda não estou satisfeita com o seu resultado e estamos a trabalhar já para os próximos.” ----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou a sua intervenção questionando “quanto 
à manutenção das suas viaturas próprias que consta no PAMAD os outros programas 
também não têm viaturas próprias? Porque é que só existe no PAMAD? Existem vários 
apoios que já tinham sido retirados do PAMAD mas mantêm-se no PAIAC, o que não faz 



 
 

 

sentido, uns terem e outros não; por exemplo, baias, baldes do lixo, etc. As impressões com 
que as instituições ficam, é que uns têm direito e outras não; nuns programas está previsto e 
noutros não. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E em relação aos Apoios Pontuais, vamos dar apoio às atividades pontuais ou não?”    
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “está explícito em cada um dos programas.” ---------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou dizendo que “isto deveria ser analisado 
pelos técnicos. Uma coisa é o apoio financeiro e outra o logístico. -------------------------------------  
 ---------- No ponto 6.2 do PAMAD é dito “(…) A candidatura a esta medida será realizada 
através do Formulário n.º 3 referente às atividades Desportivas Pontuais (…)” , não vi os 
formulários pelo que gostava de os ver.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “naturalmente não iremos 
inviabilizar a proposta do executivo permanente, mas como solicitei junto de algumas 
colectividades e membros do PS que se debruçassem sobre o assunto e a documentação só 
me chegou na passada segunda-feira à tarde, sugerimos que sejam votados na próxima 
reunião.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “penso que quando os 
assuntos são agendados, ou são votados ou passam para a próxima reunião. Peço, por isso, 
ao executivo permanente algum bom senso. Se não houver urgência, deverão passar para a 
próxima reunião. Da nossa parte, também haverá um esforço havendo uma ponderação se 
existe urgência numa determinada decisão ou não.” -------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “estando previsto nos 
programas atividades pontuais, questiono o executivo permanente se, as instituições que 
levam a cabo atividades incluídas nas atividades pontuais, as mesmas são para ser 
subsidiadas a partir de janeiro de 2014. Ou seja, se têm efeitos retroativos a aprovação 
destes programas?” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “o único apoio pontual que é dado, é em termos 
logísticos, e por isso não se coloca a questão das instituições serem ressarcidas de qualquer 
valor em relação a isso. A nomenclatura de “Atividades Pontual” não era da nossa 
concordância pois por exemplo, o Torneio de XV de qualquer coisa não é uma atividade 
pontual, mas já faz parte do plano de atividades dessa coletividade. Logo, estão refletidas no 
PAMAD. Aliás, foi com base nos planos de atividades que se fizeram os cálculos.” ---------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu a sua intervenção “solicitando que a 
Sra. Presidente esclareça como é que foi deliberado o apoio para atribuição de medalhas 
para o 19.º Torneio do Carnaval Benjamins A (António Estreia) 2014, promovido pela UDM 
(União Desportiva Messinense). Onde está a equidade do que acaba de dizer?” ao que a Sra. 
Presidente respondeu que “uma vez que ainda não tínhamos os programas atribuídos e, 
como não queríamos asfixiar as atividades que as instituições tinham programadas nos seus 
planos de atividades, essas instituições realizaram-nas e agora os valores irão ser diminuídos 
na aplicação dos contratos programas, a que corresponde essa mesma instituição.” -------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROGRAMA DE APOIO A MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO DESPORTIVO (PAMAD) PARA 2014. ----------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----   
 ---------- O teor das intervenções dos Srs. Vereadores, sobre este assunto, é o mesmo que 
recaiu sobre o ponto 6.8 desta reunião. ------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 
JUVENIS (PAAJU) PARA 2014. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----   
 ---------- O teor das intervenções dos Srs. Vereadores, sobre este assunto, é o mesmo que 
recaiu sobre o ponto 6.8 desta reunião. ------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROGRAMA DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE 
ÂMBITO CULTURAL (PAIAC) PARA 2014. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----   
 ---------- O teor das intervenções dos Srs. Vereadores, sobre este assunto, é o mesmo que 
recaiu sobre o ponto 6.8 desta reunião. ------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO JÚRI NO ÂMBITO DA 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 
DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA.  ------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, informação da Divisão Financeira e Curricula Vitae, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio informando os presentes que “estes concursos são 
abertos apenas a quem tenha vínculo à Função Pública.” ------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio questionando “qual é a estrutura 
orgânica que dá enquadramento a estes concursos? É a que está suspensa, a que está em 
vigor, a que propôs ou que vai propor?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “temos uma 
estrutura que existe agora porque as comissões de serviços que existem são as que foram 
votadas em 2012 e na proposta agora proposta. Isto porque estas unidades orgânicas 
existem nas duas estruturas (a que está em vigor e a que propomos).” -------------------------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos respondeu que 
“neste momento a estrutura em vigor foi a que foi aprovada no anterior mandato. Temos é 
comissões de serviço e, à medida, que vamos terminando, a estrutura acorda. Os concursos 
são para os lugares contemplados na atual estrutura e na proposta.” ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu indagando “mas continuo a ter uma 
dúvida: a Sra. Presidente referiu que “os lugares para concurso estão refletidos na proposta 
da nova estrutura. Mas isso não pressupõe que as competências sejam as mesmas? É que 
não são conforme pude comparar e há divergências,” ao que a Dra. Isabel Cabrita respondeu 
que “nem tem que ser.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou questionando se “as competências não 
são as mesmas? Isso é impeditivo?” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu que “não”. -------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente tomou a palavra justificando que “relativamente à Proposta de 
Nova Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Silves, não 
depende dos serviços internos. Os lugares postos a concurso estão refletidos na Estrutura da 
Câmara Municipal. Já contactei com a CCDR e disseram-me que poderiam conseguir até 
hoje, mas ainda não nos foi remetido o parecer jurídico.” -------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “em relação a este 
assunto, está tudo bem. Em relação à Proposta de Composição de Júri no âmbito da Abertura 
de Procedimento Concursal para Provimento de Cargo Intermédio de 2.º Grau – Chefe da 
Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, e face à especificidade, acho que deveria haver um 
Engenheiro Civil.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “não está, porque a divisão não é abrangente e daí 
eu ter uma pessoa na área do ambiente e a Dra. Isabel Cabrita, porque os elementos que 
integram o Júri não estão habituados a estes procedimentos concursais.” ---------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu a sua intervenção dizendo que “aceito a 
proposta de Composição de Júri no âmbito da Abertura de Procedimento Concursal para 
Provimento de Cargo Intermédio de 2.º Grau – Chefe da Divisão de Cultura, Turismo e 
Património, mas na proposta de Composição de Júri no âmbito da Abertura de Procedimento 
Concursal para Provimento de Cargo Intermédio de 2.º Grau – Chefe da Divisão de 
Educação, Desporto, Acção Social e Juventude, há áreas de formação que não estão 



 
 

 

contempladas na Composição do Júri que é o Desporto. Deveria haver alguém com 
conhecimento de causa nessa área.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “esta foi a nossa escolha, porque a área deve ser 
dinâmica e o desporto é tratado dentro das vertentes dos membros do júri propostos.” ----------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de composição do júri com 
3 (três) votos a favor da CDU. Os vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. Remeta-se à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO JÚRI NO ÂMBITO DA 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 
DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E 
AMBIENTE.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, informação da Divisão Financeira e Curricula Vitae, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções dos Srs. Vereadores, sobre este assunto, é o mesmo que 
recaiu sobre o ponto 6.12 desta reunião. ----------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de composição do júri com 
3 (três) votos a favor da CDU. Os vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. Remeta-se à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO JÚRI NO ÂMBITO DA 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 
DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E 
PATRIMÓNIO.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, informação da Divisão Financeira e Curricula Vitae, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções dos Srs. Vereadores, sobre este assunto, é o mesmo que 
recaiu sobre o ponto 6.12 desta reunião. ----------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de composição do júri com 
3 (três) votos a favor da CDU. Os vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. Remeta-se à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO JÚRI NO ÂMBITO DA 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 
DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E 
AMBIENTE.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, informação da Divisão Financeira e Curricula Vitae, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------  
 ---------- O teor das intervenções dos Srs. Vereadores, sobre este assunto, é o mesmo que 
recaiu sobre o ponto 6.12 desta reunião. ----------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de composição do júri com 
3 (três) votos a favor da CDU. Os vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. Remeta-se à 
Assembleia Municipal para deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 
 ---------- Técnica Superior Jurista a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------  


