
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 17  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014  --------------------------  
 ---------- Aos trinta 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 3.119.046,66 € (três milhões, cento e dezanove mil 
e quarenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 
506.322,38 € (quinhentos e seis mil, trezentos e vinte e dois euros e trinta e oito cêntimos). ---  

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

 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos, passando à apresentação dos 
esclarecimentos, em resposta ao solicitado pela vereação não permanente: ------------------------  
 ----------  Para a reabertura ao público do Parque de Estacionamento de Armação de Pêra, 
estão a ser criadas condições para que ele volte a funcionar, tais como: -----------------------------  
 ----------  •Alteração do sistema de gestão para a impressão do NIF nos recibos que serão 
emitidos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  •Reactivação e sincronização do sistema de gestão técnico exterior credenciado; -----  
 ----------  •Instalação de Impressora; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  •verificação do equipamento por empresa especializada; -------------------------------------  
 ----------  •Instalação de extintores e verificação do sistema de detecção de incêndios; -----------  
 ----------  •Trabalho de manutenção, de iluminação e torneiras; ------------------------------------------  
 ----------  •Remoção de material resultante da actividade de Carnaval; --------------------------------  
 ----------  •Limpeza geral do edifício. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Findos, estes trabalhos, avançar-se-á para a contratação de serviços de 
portaria/segurança, com a responsabilidade de efectivação de depósito bancário dos valores 
facturados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Sra. Presidente fez também a entrega da relação das horas extraordinárias e das 
ajudas de custo relativas a março e de uma informação da Divisão Financeira, sobre os 
fundos disponíveis a 29 de abril de 2014, no valor de 3.545.246,29 € (três milhões, quinhentos 
e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis euros e vinte e nove cêntimos). ---------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra e esclareceu que “ começamos com a 
aplicação do larvicida no concelho com enfoque na Ribeira de Alcantarilha e abertura do rio. 
Estamos convictos que a situação com os mosquitos do ano passado, não se volta a repetir. 
Teremos muito trabalho mas pelas informações dos técnicos iremos sair vitoriosos”.-------------  
 ---------- ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra apresentado uma proposta, a qual 
se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

-------------“Considerando que:-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------•A Câmara Municipal de Silves possui um Programa de Apoio às Associações 
Juvenis (PAAJU) destinado " às associações legalmente constituídas, com sede e actividade 
no Concelho de Silves, sem fins lucrativos, devidamente registadas nesta Câmara Municipal e 
no Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ), que sejam classificadas como 
Associações Juvenis, Associações Equiparadas a Associações Juvenis, Agrupamentos de 
Escuteiros, Associações de Estudantes e grupos Informais de Jovens, tal como está definido 
no Decreto-lei n°23/2006 de 23 de Junho”;--------------------------------------------------------------------- 
-------------•A Associação Polis Apoteose, sedeada na freguesia de Armação de Pêra, concelho 
de Silves, é uma associação juvenil que foi constituída no dia 1 de Outubro de 2013, 
possuindo o número de pessoa colectiva 510753744 e o número de identificação na 
segurança social 25107537445;----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------•Associação Polis Apoteose está inscrita no Registo Nacional de Associações 
Juvenis (RNAJ) desde o dia 19 de Dezembro de 2013, tendo-lhe sido atribuído o número de 
Código 2013-00115;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------•Desde a sua constituição, a Associação Polis Apoteose tem vindo a revelar uma 
dinâmica assinalável e capacidade de mobilizar os seus pares para a participação cívica, 
tendo inclusive já promovido actividades com um grande impacto na comunidade onde está 
inserida, como o são exemplo, a "Mostra Itinerante de Artes (MIA)" no dia 7 de Dezembro de 
2013, a participação no "Carnaval Trapalhão de Armação de Pêra 2014", ou o "Festival de 
Arte Urbana" nos dias 18, 19 e 20 de Abril de 2014.--------------------------------------------------------- 
-------------A Vereação Social Democrata propõe que:---------------------------------------------------- 
-------------A Câmara Municipal de Silves integre a Associação Polis Apoteose no Programa de 
Apoio às Associações Juvenis (PAAJU) atribuindo-lhe um subsídio para apoiar o seu 
funcionamento anual de montante igual ao que irá ser atribuído às restantes associações 
abrangidas por este programa de apoio.------------------------------------------------------------------------ 
------------Silves, 30 de Abril de 2014.”---------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra chamando a atenção para que “ao fazer isto está a 
prejudicar a associação. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Disse-lhe na altura aquando da discussão dos programas, que essa associação não 
estava no PAAJU (Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil) mas no PAAIC (Programa 
de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural) porque era mais vantajoso atendendo às 
características da associação e ao seu plano de actividades. Como os elementos que 
compõem são mais do que uma associação de jovens e estão a dinamizar culturalmente, daí 
a sua inclusão no PAIAC. No PAAJU, estão apenas as associações que não têm plano de 
actividades.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra questionando “mas porque é 
que não pode estar em ambos os programas?” Ao que a Sra. Presidente tomou novamente a 
palavra esclarecendo que “não há instituições que estejam em vários programas. As que 
estão em vários é porque têm uma componente desportiva, cultural e outras.” ---------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos interveio novamente dizendo que “esta proposta 
não passa pela retirada da associação do PAIAC.” ---------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra explicando que “ as associações PAAJU são 
associações com carácter diferente das do PAIAC e, no entendimento do executivo 
permanente, consideramos que seria mais vantajoso contemplar a Associação Polis Apoteose 
no PAIAC. Isto porque as que estão contempladas no PAAJU não apresentam um plano de 
actividades e representam apenas uma associação de jovens. -----------------------------------------  
 ---------- O PAIAC já reflecte, independentemente da idade, uma dinâmica que envolve 
culturalmente os munícipes onde é feita a actividade, ou seja, a comunidade local. Daí as 
características estarem fundamentadas e incluídas no PAIAC. ------------------------------------------  
 ---------- Irei remeter a proposta para parecer dos serviços.” ----------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra questionando “e relativamente à 
proposta sobre a atribuição do subsídio ao clube de futebol “Os Armacenences” para custear 
o gasóleo do gerador do campo de futebol? ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Considero que é uma falta de respeito para com o executivo não permanente e 
sobretudo para o PSD ainda não ter vindo aqui a reunião. -----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Peixoto voltou a solicitar a intervenção no talude na Quinta dos Arcos, em 
Armação de Pêra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Após conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, Dr. 
Ricardo Pinto, no que toca a preparar o areal para as concessões de praia vi ontem que 
desde o barranco do Olival até à barreira de Espiche, o areal precisa de ser arranjado para 
implantação das cadeiras e toldos dessas concessões. Houve movimentação de máquinas 
para salvaguarda de pessoas e bens mas falta ainda terminar”. ----------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra e esclareceu que “depois de concluir 
a demolição do Campo das Gaivotas, coordenada pelo Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra, o Presidente do clube de futebol “Os Armacenenses” e o gestor da Vila 
Vita, S.A prosseguirá a regularização das áreas junto dos concessionários. Para tal ficou 
acordado com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Ricardo Pinto, que a máquina que 
irá executar esse trabalho e começará a laborar não às 8h mas às 6h da manhã, tendo em 
conta já a presença de alguns banhistas na praia”. ---------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra e referiu “dou-lhe os parabéns 
por isso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Lembro também as zonas críticas de ruturas no nosso concelho onde o executivo 
permanente deve agir o mais rapidamente possível, designadamente nos seguintes pontos: --   
 ---------- • junto às Construções Cortegaça. É uma zona que está sempre a rebentar e ainda 
ontem causou estragos; --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- • na estrada municipal EM 315- Figueiral/Algoz; --------------------------------------------------  
 ---------- • em São Bartolomeu de Messines, nas zonas que foram levantadas; ---------------------  
 ---------- • A retirada da conduta que passa pela ponte velha em Silves.  -----------------------------  
 ---------- •Há também que saber se águas que circula nas condutas de fibrocimento, são 
prejudiciais à saúde ou não. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- • Chamo a atenção para, na estrada de Pêra/Algoz, existir sinalética que continua 
caída, pondo em risco a segurança das pessoas. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Considero importante marcar reuniões da Comissão de Trânsito, porque é preciso 
rever algumas situações em Pêra e em Armação de Pêra. -----------------------------------------------  
 ---------- Continuo a ver que em Armação de Pêra nas zonas onde foi aplicado o herbicida, 
ainda não foi feita a desmatação: via dorsal, zonas interiores de Armação de Pêra, junto à 
Casa Mortuária, junto à Quinta dos Arcos e outras. ---------------------------------------------------------  
 ---------- O meu descontentamento relativo à falta de limpeza das bermas é porque há um 
volume acentuado de ervas e é preciso fazer a desmatação. --------------------------------------------  
 ---------- Passei na vacaria de São Bartolomeu de Messines, e pretendo saber o que está a ser 
feito lá, designadamente se as pessoas residentes no local estão contentes e se a 
monotorização está a ser feita com a DRAALg (Direcção Regional de Agricultura do Algarve).  
 ---------- Quanto aos transportes escolares para o próximo ano lectivo e para que as 
associações não fiquem sem eles e, como a Sra. Presidente, enquanto vereadora não 
permanente sempre contestou por não lhes serem atribuídos os transportes, agora, como 
Presidente, que medidas, irá tomar para que eles sejam atribuídos única e exclusivamente às 
associações? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à recuperação da Rua das Redes em Armação de Pêra, gostaria de saber o 
que fizeram para garantir a limpeza de entulhos e lixo que é propícia à proliferação de ratos.--   
 ---------- Qual a evolução dos trabalhos relativamente aos mosquitos, ratos e baratas no nosso 
concelho? E “volto a solicitar se, relativamente à reunião com a APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P.) e com o Sr. Presidente da União de Freguesias de Pera e Alcantarilha 
chegaram “(…) a uma conclusão sobre as responsabilidades que a Câmara Municipal teve 



 
 

 

sobre a praga de mosquitos, ocorrida no ano passado. Se houve incompetência digam-mo; 
verifiquem se a Câmara Municipal foi responsável por essa praga de mosquitos em Armação 
de Pêra e o que pretendem fazer este ano “ (…). -----------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente em resposta disse que “quanto às ruturas, foi dito por nós que 
iriamos fazer um levantamento das zonas reincidentes, o que foi feito. As zonas referidas pelo 
Dr. Rogério Pinto são reincidentes mas há mais. A rede de abastecimento de água não 
sofreu, pelo menos nos últimos dez anos, qualquer reparação. As zonas reincidentes são de 
ao longo de vários mandatos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Temos como prioridade, os locais que têm a ver com o abastecimento de escolas, 
locais que sejam condutas principais e aguardamos a aquisição de material, assim como os 
projectos para a substituição das condutas. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os projectos são feitos pela Câmara Municipal, e já poupamos cerca de 36.000,00€ 
(trinta e seis mil euros). Um que tinha haver, com o loteamento que não foi adjudicado e um 
outro que era também para dar ao exterior mas o executivo permanente entendeu que os 
nossos técnicos (engenheiros civis, arquitectos, topógrafos, engenheiros eléctricos, etc) 
conseguem dar resposta às necessidades. E têm estado a dar resposta de uma forma muito 
correcta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao cruzamento de Pêra/Algoz é da responsabilidade das Estradas de 
Portugal, S.A. e já contactamos mais do que uma vez para que eles o façam.” --------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra solicitando a “entrega de uma 
cópia da correspondência havida”. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu com a palavra dizendo “quanto à vacaria em São 
Bartolomeu de Messines e na reunião tida com a DRAAlg perguntei pela emissão do parecer 
e transmitiram-me que eles aguardavam um parecer de uma outra entidade que deve dar a 
sua pronúncia, e logo que este chegasse, faziam-me chegar uma compilação sobre isso. ------  
 ---------- Na Rua das Redes, o problema alonga-se há muito tempo. O proprietário foi 
notificado recentemente para no prazo de 60 dias, limpar. Trata-se de um problema ao nível 
da saúde pública.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra dizendo “fui surpreendido com um 
ofício para o Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra que os serviços fizeram 
com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “Que houve uma reunião entre o actual Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra e o anterior onde ficou definido que a Câmara Municipal fazia a limpeza e a 
junta de freguesia faria a vedação:” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A câmara municipal fez efectivamente a limpeza mas a junta de freguesia não 
colocou a rede de protecção. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Perante esta dúvida, perguntei ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação 
de Pêra que me disse que era verdade e logo assinei o ofício. ------------------------------------------  
 ---------- Este grupo da CDU ao ter sido eleito, constatou que a Câmara Municipal tem boas 
coisas, como os funcionários, mas também há coisas más como uma que chegou ontem e 
remonta a 2012 que tem a ver com as inundações junto às “Torres do Alto da Torre”, em 
Armação de Pêra.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto interveio chamando a atenção para “as 
escolas com amianto e, para além da Escola E.B. 2/3 Dr. Garcia Domingues, em Silves ouvi o 
ministro dizer que iria mandar uma listagem. Agradecia que me fizesse chegar, pois é uma 
situação preocupante.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “a propósito do que 
tenho vindo a assistir nesta reunião, quero lembrar que tudo na vida é passageiro e que 
espero que haja vida para depois de amanhã. E espero que eu próprio compreenda isto.” -----   
 ---------- Insisto num pedido que é preocupante: que é a relação de edifícios que foram objecto 
de vistoria da Câmara Municipal no último e no presente mandato, quais são os edifícios em 
perigo eminente de ruir e quais as medidas tomadas para preservar a segurança de pessoas 



 
 

 

e bens face ao teor dessas vistorias. E, se nalguns casos a Câmara Municipal tiver que fazer 
a tomada de posse administrativa, deve fazê-lo. Não quero ser cúmplice dessas situações.” --  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio solicitando “um olhar atento sobre a 
floresta da herdade de São Bom Homem em relação aos sobreiros e aos eucaliptos.” -----------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra e esclareceu que “isso já está a ser tratado 
através de contactos estabelecidos promovendo-se a concertação entre o corte e a retirada 
da primeira cortiça que não é boa.” ------------------------------------------------------------------------------   

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

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A 
HABITAÇÃO, SITA EM ASSUMADAS, TUNES. -------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Virgílio José Martins Magno. -----------------------------------------------------  
 ---------- 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 face 
ao teor da informação e dos esclarecimentos prestados pelo requerente. ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO DL N.º 139/89, PARA 
A HERDADE DO AÇÔR, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: PortucelSoporcel Florestas, S.A. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio sugerindo que “seja feito um levantamento do 
tipo de arborização na nossa serra.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável face à 
declaração da requerente de cumprimento do parecer emitido pelo ICNF (Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas) de acordo com a informação. ---------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA 
NA RUA DAS BICAS, EM PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Luís Miguel Cabrita Rego e outra. --------------------------------------------   
 ---------- 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 e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA SITA EM VALES 
DE PÊRA, PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: João António Sousa Mendonça e outros. ----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Aprovar o projecto de arquitectura nos termos da informação. --------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA E 
ABRIGO DA CENTRAL DE REGA NA LONGUEIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Processo da Vitoramas, Lda. ----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, aprovar a rectificação do projecto de arquitectura e aceitar 
os projectos das especialidades de acordo com a informação. ------------------------------------------   



 
 

 

 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA NO, LOTE 65, 
SITO NO VALE DO OLIVAL, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Paulo Alexandre Guerreiro. ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES. -------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------    
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “tivemos em concertação e tentamos 
reflectir o teor do parecer jurídico da CCDRAlg (Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional) e as considerações feitas pelo Dr. Fernando Serpa na anterior 
reunião de causa explanando-as nesta nova proposta”. ---------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio questionando a Sra. Presidente sobre 
“quem foi o autor desta segunda redacção/versão da proposta apresentada contrariamente ao 
que é habitual as quais são subscritas por técnicos?” ------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “esta nova estrutura organizacional resultou 
primeiro das reuniões havidas com os chefes de divisão das unidades orgânicas que existiam 
e que existem, e das propostas apresentadas pelos dirigentes e coordenadores. O executivo 
permanente reuniu e, atendendo à Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, chegamos a uma 
concertação que consideramos que irá, de certa forma, tornar um maior aproveitamento e 
eficiência dos recursos que existem, uma melhoria e, essencialmente, a simplificação dos 
procedimentos administrativos. Com isto prevemos prover nove unidades orgânicas, 8 de 2.º 
grau e uma de 3.º grau, fazendo cumprir o que é previsto para o município de Silves face à lei 
supra citada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quem elaborou o documento, a pedido do executivo permanente, foi o adjunto Dr. 
Maxime Bispo e apoiado pelos sectores, nomeadamente a DAJ (Divisão de Assuntos 
Jurídicos), DF (Divisão Financeira), que sustentaram também este documento.” ------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra referindo que “ deixei 
registado na última reunião, e volto a reafirma-lo: existem duas situações que estão 
interligadas, e que são a proposta de estrutura e o preenchimento dos lugares de chefia na 
nova estrutura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quer num tocante, quer noutro, respeito inteiramente as decisões da Sra. Presidente 
e do restante executivo permanente, porque entendo que isso faz parte da gestão. Mas claro 
está, este poder discricionário, quer na elaboração quer no preenchimento tem que ser feito 
com o enquadramento legal. Dito isto, e porque está em causa a nova redacção do art.º 9 e 
do Anexo IV, e porque nos suscita algumas dúvidas na forma como o redigiram, e de uma 
forma construtiva, apenas pretendemos que a CCDR se prenuncie sobre a redacção do art.º 
9.º e do anexo IV, de forma, a que seja aferido se as boas e pertinentes sugestões da CCDR, 
estão ou não contempladas. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tive o cuidado de me debruçar sobre o teor completo do parecer jurídico da CCDR 
Norte emitido em 29/08/2013 sobre a questão do preenchimento das chefias nas divisões; e 
deixa-me apreensivo, estas situações porque acho que o Sr. Arquitecto João Matias deve 
continuar nesta Câmara Municipal, com a competência que ele tem, mas foi criada uma ilusão 
de, ao criar uma super divisão, ela ser posteriormente preenchida. Com recurso à renovação 
ora isso a CCDR Norte diz que não é possível. Solicito a anexação deste parecer jurídico da 
CCDR Norte à presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta CCDR Norte, em situações idênticas às ora propostas na sua execução quando 
o foram, esclarecem cabalmente o que se irá passar. E nós concordamos com qualquer uma 
delas desde que tenham o competente enquadramento legal. ------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Reputo a meu ver que, a nova versão do art.º 9.º é no mínimo infeliz, e o que 
pretendemos é o esclarecimento do enquadramento legal do art.º 9.º e do anexo IV. ------------  
 ----------  À semelhança do parecer jurídico da CCDR Norte, a Sr.ª Presidente dispõe, no caso 
da nova estrutura não ser aprovada, de mecanismos que lhe permite concretizar as suas 
ideias de gestão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E passo a ler um documento que elaborei: ---------------------------------------------------------  
------------Enquadramento da nova Proposta de Regulamento da Estrutura e Organização dos 
Serviços Municipais da CMS face ao parecer jurídico da CCDR de 21/4/2014-----------------------
-------------------------------------------Da análise jurídica da nova redacção dada ao artigo 9 sob a 
epígrafe (Sucessão) salientam-se três notas. Como nota introdutória, permita-se-me que 
recupere o que já deixamos registado na reunião anterior. À Vereação Permanente assiste o 
Direito de preencher os lugares de chefia, numa base de confiança pessoal profissional e 
política. O que se respeita. Só que tal poder, em certa medida discricionário, encontra-se 
balizado pela Lei aplicável. O princípio da legalidade não admite excepções. Quanto à nova 
proposta de estrutura, surgem-nos dúvidas que devem ser esclarecidas no presente e antes 
da votação, para que não seja atacada no futuro, nem as decisões e/ ou actos das Chefias 
que preencherem os lugares.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Primeira nota------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------Prende-se com o facto de os dois novos números 1 e 2 em que a anterior versão do 
artº 9 foi dividida, respeitarem, ambos, à manutenção das comissões de serviço dos titulares 
dos cargos dirigentes actualmente em exercício de funções, até ao termo do respectivo 
prazo”. O nº 1 desse artigo 9º permite essa manutenção aos actuais dirigentes até ao termo 
do respectivo prazo (três anos) e tem como universo de destinatários, os dirigentes 
actualmente em exercício de funções, leia-se à data em que entrar em vigor a nova estrutura 
após aprovação pela CMS, Assembleia Municipal e publicação no Diário da República. O que 
não nos merece nenhum reparo.---------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Por sua vez, o nº 2 destina-se às comissões de serviço dos titulares dos cargos 
dirigentes que poderão ser mantidas por despacho do Presidente da Câmara, “observada a 
tabela de sucessão”. Ou seja, para o caso e nos termos em que a nova estrutura se encontra 
elaborada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Pela redacção ora proposta, o nº 1 mantém e o nº 2 estende a comissão de serviço 
para além do termo do prazo (3 anos) funcionando como uma renovação da comissão de 
serviço previamente avalizada pelo executivo municipal, para Divisões que se sucedem 
segundo o Anexo IV. Ora, e por aqui reside, a nossa grande dúvida, face à persistente falta 
de clareza da redacção do nº 2 do artigo que, na senda da parte final da versão anterior do 
artigo 9º já mereceu reparos por parte da CCDR no parecer que nos referimos, datado de 
21/04/2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Não havendo uma “ justa sobreposição”, na feliz expressão desse parecer da CCDR, 
parece-nos que não pode a Presidente proferir, à luz da parte final do nº 2 do artigo 9º, 
nenhum Despacho “ observada a tabela de sucessão das unidades orgânicas”.--------------------  
-----------Poderá sempre fazê-lo dentro do enquadramento legal. Nunca sobrepor-se à Lei. Daí 
que, pensamos que a redacção do nº 2 in fine do artigo 9º, por nos suscitar dúvidas deve ser 
novamente examinada pela CCDR.------------------------------------------------------------------------------ 
-----------Por outro lado,----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Questionamos se as Divisões identificadas na actual estrutura em que foram 
renovadas as comissões de serviço se se mantêm, enquanto não terminarem, ou se podem 
ser substituídas pelas novas Divisões identificadas no Anexo IV, mantendo-se as mesmas 
Chefias, por Despacho da Srª. Presidente, invocando-se para o efeito a parte final do nº 2 do 
dito artigo 9º, no caso em que “ a nova unidade orgânica que sucede altera a designação e as 
competências?”. Vide parte final do nº 4 do Parecer da CCDR de 21/04/2014.---------------------- 
-----------Segunda nota------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------O nº 1 do artigo 9 ora proposto não faz qualquer alusão à norma jurídica que, no 
entender do executivo permanente, permitirá a manutenção legal das comissões de serviço 



 
 

 

dos dirigentes actualmente em exercício de funções. Dispõe o artigo 9º da estrutura em vigor 
(publicada no Diário da República, 2ª série, nº 52 de 14/3/2013):---------------------------------------- 
----------“Com a entrada em vigor do novo regulamento dos serviços municipais, mantém-se as 
comissões de serviço dos dirigentes actualmente em exercício de funções, até ao termo do 
respectivo prazo nos cargos dirigentes do mesmo nível que sucedam aos que actualmente 
detêm, ao abrigo do disposto na segunda parte da alínea c) do nº 1 do artº 25 da Lei nº 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as posteriores alterações, aplicável por força do constante no 
artigo 18 da Lei nº 49/2012, de 29 de Agosto, na sequência de despacho a proferir pelo 
Presidente da Câmara Municipal, observada a tabela de sucessão das unidades orgânicas. ”( 
sublinhado nosso).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------E o parecer jurídico da CCDR na resposta à 1ª questão colocada pela CMS faz o 
reparo da falta de clareza da segunda parte da anterior redacção do artº 9 da proposta, 
mencionando que a norma aplicável é a alínea c) do nº1 do artº 25 da Lei nº 2/2004 de 15 de 
Janeiro, republicada em anexo à Lei nº 64/2011 de 22 de Dezembro.---------------------------------- 
-----------Ora tal não se acha expresso na redacção do novo nº 1 do artº 9. -------------------------- 
-----------Deverá assim, o artigo ser reformulado neste tocante para contemplar a base legal 
que sustenta essa manutenção “tout court” das actuais comissões de serviço.---------------------- 
----------Terceira nota-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Do que anteriormente deixamos registado, parece-nos que o novo nº 2 do artº 9 
contradiz a parte final do parecer jurídico da CCDR já referido, quando, a propósito da 
resposta à 4ª questão colocada pela CMS, dispõe que, após aprovação da nova estrutura 
orgânica, a manutenção das comissões de serviço dos dirigentes em efectividade de funções, 
só é possível se:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- -não se verificarem alterações ao nível hierárquico das unidades orgânicas;---------------- 
-------- -não se verificarem alterações ao nível das competências e das responsabilidades 
cometidas aos respectivos dirigentes; e------------------------------------------------------------------------- 
-------- -manter-se a identidade de conteúdos funcionais daqueles dirigentes em efectividade 
de funções (providos em comissões de serviço).------------------------------------------------------------- 
------- -Da análise comparativa das novas unidades orgânicas verifica-se:---------------------------- 
------- -Na Divisão Jurídica e Administrativa, a ampliação das competências da actual Divisão 
de Assuntos Jurídicos e de parte das competências da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos com o inerente alargamento de responsabilidades cometidas em áreas exteriores à 
DAJ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- - Na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, a ampliação das competências da 
actual Divisão de Gestão Urbanística e das da Divisão de Planeamento, Território e 
Informação Geográfica com o inerente alargamento de responsabilidades cometidas em 
áreas exteriores à DGU, mormente todo o planeamento do ordenamento do território.------------ 
------- Aparentemente as três condições aludidas no dito parecer jurídico não se verificam, e 
assim, neste tocante, o Regulamento deve ser reformulado, para contemplar os 
esclarecimentos do parecer da CCDR.-------------------------------------------------------------------------- 
--------Termos em que se conclui que a redacção do nº 2 do artº 9 ora proposto, desrespeita 
as recomendações desse parecer.------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Nota Final------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Assim, deverá ser clarificado o enquadramento jurídico da nova estrutura proposta bem 
como o preenchimento dos lugares de dirigentes e, deste modo, evitar que decisões possam 
vir a ser atacadas, no futuro, com a responsabilização dos seus autores, sejam eles 
Funcionários e/ou Decisores políticos.------------------------------------------------------------------------ 
------ Para tanto, em nome da legalidade, propomos que a CCDR esclareça se a nova 
redacção do art.º 9 e do Anexo IV consagra os aspectos vertidos no seu último parecer 
jurídico emitido aos 21/04/2014, e desta forma cumpre a Lei.--------------------------------------------- 
------- Ficará assim assegurada a legalidade da estrutura ora proposta e todos os actos e 
decisões que vierem a ser tomados pelas futuras Chefias das Divisões, garantindo-se a 
eficácia da sua operacionalidade.--------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

--------Silves, 30 de Abril de 2014-04-29------------------------------------------------------------------------- 
--------Os Vereadores do Partido Socialista.------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Mantemos a nossa reafirmação de que apenas queremos ter a certeza de que a nova 
redacção tem o enquadramento legal e não suscita quaisquer dúvidas à CCDR Algarve. -------  
 ---------- Não há nenhuma urgência na tomada de decisão de hoje até à próxima semana, até 
porque este assunto não está agendado para a sessão da Assembleia Municipal para hoje. E 
nós, grupo do PS, comprometemo-nos de que não haverá qualquer problema em agendar 
para uma nova Assembleia Municipal, este ponto.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio referindo que “não sou formada em termos jurídicos mas 
tenho feito um grande esforço para me inteirar da legislação. -------------------------------------------  
 ---------- As dúvidas que o Dr. Fernando Serpa levantou, também nós levantamos e, recordo 
que pedi um parecer jurídico à CCDR sobre a sucessão das comissões. ----------------------------  
 ---------- Anteriormente, a orgânica que foi proposta em que previa 10 unidades orgânicas, 
mas apenas permitindo o provimento de 9 unidades, consideramos que tínhamos que dar 
resposta àquilo que era proposto para o município de Silves de acordo com a lei. ----------------  
 ---------- As comissões de serviço dos cargos dirigentes das unidades orgânicas 
reorganizadas/restruturadas são extintas, salvo se forem renovadas na sequência de um 
despacho a preferir pela Presidente da Câmara e caso essas unidades orgânicas constem da 
tabela de sucessão das unidades orgânicas. É o que nós temos explanado no n.º2 do art.º 9 e 
no anexo IV. Aliás, entra aí a solução legal do art.º 25/1/ c) da Lei 2/2004 de 2 de janeiro. Fica 
assim, ao critério da Presidente da Câmara de acordo com o art.º 35, n.º 2 a) da Lei 75/2012 
de 3 de Setembro, decidir se renova ou não a comissão de serviços dos dirigentes, que faço 
notar, foram nomeados na sequência de concurso público. ----------------------------------------------   
 ---------- Devo ainda reforçar que, independentemente desta proposta de estruturação e 
organização dos serviços municipais, deste executivo permanente, passar ou não, nós 
continuamos a ter uma estrutura orgânica que está em vigor e, será com base nessa que nós 
iremos proceder e concretizar o nosso trabalho.” ------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou novamente a palavra dizendo “ não está 
em causa o direito que assiste à Sra. Presidente de fazer a renovação das comissões de 
serviço. Não está em causa a elaboração de estruturas com fusão ou extinção das unidades 
orgânicas. A dúvida que nos suscita é se isso está esclarecido, sem margem para dúvidas, ou 
seja, se esta redacção respeita as considerações do parecer jurídico da CCDRAlg e tem o 
enquadramento legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Se não houvesse nenhuma fusão de divisões, a minha conversa não tinha razão de 
ser, mas, havendo fusão, tenho dúvidas. E quero aqui reproduzir parte do um parecer jurídico 
da CCDR Norte quando diz: (…)“Ora, quanto às unidades orgânicas que se mantiveram 
inalteradas (i.e. que mantêm-se a designação e as competências) não parece existir 
quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de manutenção, por despacho do Presidente da 
CM, da comissão de serviço (a final as unidades orgânicas anteriores e as novas são 
exactamente iguais”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Todavia quando as unidades orgânicas são alteradas o conceito indeterminado de 
“unidade orgânica que lhe suceda” torna-se mais difícil de densificar…” -----------------------------  
 ---------- Assim, esta apreciação terá que ser, necessariamente, casuística ou seja, haverá 
que verificar se, com a reestruturação de serviços, determinada unidade orgânica ficou de tal 
forma “desfigurada” que não se poderá dizer que sucede a qualquer uma das “antigas”. (…) ”, 
o qual se anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “subscrevemos na íntegra o 
que foi dito pelo PS na pessoa do Dr. Fernando Serpa.” --------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “existe uma orgânica que se 
mantém e os concursos que estão a decorrer para os chefes de divisão dão resposta às 
necessidades da orgânica em vigor e a mesma têm continuidade na proposta da nova 
estrutura se vier a ser aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Não tenho qualquer impedimento de voltar a pedir à CCDR para se pronunciar sobre 
o conteúdo da proposta e se a mesma explana aquilo que a lei prevê nestes conteúdos, 
independentemente da lei que seja. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita, Chefe da DAJ, tomou a palavra referindo que a redacção inicial 
do art.º 9.º da proposta de regulamento ora em apreço é “ipsis verbis” igual à redacção do 
actual art.º 9.º do regulamento que está em vigor. A alteração a esta redacção que foi 
apresentada nesta reunião constitui, no seu n.º2, exactamente o constante da alínea c), do n.º 
2, do art.º 25 da Lei 2/2004 com as posteriores alterações, e que determina o modo como 
podem ser renovadas as comissões de serviços dos dirigentes aquando da entrada em vigor 
de uma nova estrutura. Este preceito continua a ser aplicável, e se me permitem o 
esclarecimento adicional, aproveito para mencionar o regime excepcional e temporário que se 
encontrava previsto na lei e aplicável às comissões de serviço dos dirigentes da primeira 
estrutura orgânica que dava cumprimento à redução dos lugares de dirigentes. -------------------  
 ---------- Estas normas temporárias e excepcionais encontram-se contempladas na orgânica 
em vigor que constitui, ela mesma, o cumprimento da determinação governamental de 
redução de lugares de dirigentes. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Relativamente à aplicabilidade ou não do supracitado preceito, a manutenção das 
comissões de serviço de dirigentes que vejam a sua unidade orgânica 
reduzida/alterada/ampliada, foi objecto de pronúncia pela CCDR, emitida em fevereiro último. 
Penso, na minha opinião e entendimento, que tanto a proposta inicial do art.º 9.º como a ora 
proposta, cumprem os ditames legais tal como o disposto no actual regulamento da orgânica 
dos serviços, o cumpre.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou novamente a palavra dizendo que “as 
minhas dúvidas surgem com o art.º 9 em que foi dito que é “ipsis verbis” o anterior art.º 9.º. 
Coloca-se a dúvida quanto às reconduções de dirigentes em comissão de serviço para as 
divisões em que na proposta ora apresentada não haja “justa sobreposição” como é o caso 
das duas divisões: DAJ (Divisão de Assuntos Jurídicos) e DGU (Divisão de Gestão 
Urbanística). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostava que a correspondência que for remetida à CCDR, fosse acompanhada do 
parecer jurídico da CCDR Norte sobre a manutenção e renovação das comissões de serviço.”   
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita, Chefe da DAJ, tomou novamente a palavra acrescentando que 
“e também saber se, por despacho da Sra. Presidente, é legalmente possível a manutenção 
das comissões de serviço de dirigentes de unidades orgânicas que sejam objecto de 
alteração e que se encontram na respectiva tabela de sucessões, em que nessas divisões 
não há justa sobreposição porque existem alterações de competências e diferentes 
responsabilidades cometidas aos dirigentes.” ----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião com os 
esclarecimentos remetidos pela CCDR Algarve. -------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2014. ---------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: CARCEP de Portimão. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente ofício, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a campanha.-------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - PROPOSTA DE 
VALORES PARA AS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES - ANO LECTIVO 2014/2015. -------  
 ---------- REQUERENTE: Sector da Educação. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os valores propostos0 de acordo 
com a informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS VALORES ATRIBUIDOS PELO 
PROPRIETÁRIO PARA EFEITOS DE IMPOSTO DE SELO.---------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: José Manuel Leal Seruca. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente pedido do requerente de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o valor proposto pelo 
proprietário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - LICENCIAMENTO ZERO. ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de e Licenças de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


