
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 20  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 21 DE MAIO DE 2014  ---------------------------  
 ---------- Aos vinte e um dias do mês de maio 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 3.068.756,55 € (três milhões, sessenta e oito mil, 
setecentos e cinquenta e seis euros, cinquenta e cinco cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 400.127,27 € (quatrocentos mil, cento e vinte e sete euros, vinte e sete 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Nesta reunião não foi aprovada nenhuma ata.  ---------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente começou por fazer o ponto da situação dos trabalhos de 
revisão do PDM - Plano Diretor Municipal, dando a palavra ao Sr. Dr. Ricardo Tomé, 
responsável pela DPTIG – Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica, 
acompanhado pelas Sras. Dra. Luiza Brázia e Dra. Patrícia Sérgio, que iniciou a sua 
intervenção, esclarecendo que “desde outubro de 2013 houve a introdução de alguns 
contributos provindos da 3.ª Comissão de Acompanhamento que entendeu que deveriam ser 
contemplados.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Temos vindo a amadurecer a proposta no sentido de a melhorar, e ponderámos 
juntamente com as entidades e as pessoas e amadurecemos algumas opções e foram 
mesmo alteradas. Foi também criada uma nova classe de uso, mas ainda não alinhada com a 
CCDRAlg – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, para 
contemplar algumas situações. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este amadurecimento permitiu-nos detectar que nos pequenos aglomerados, 
cometemos um erro na designação, pelo que estamos a alterar a classificação em função da 
qualificação do solo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao nível da participação da população, tem havido uma afluência desde aquela data, 
tentando saber o ponto da situação dos seus interesses ou até apresentando propostas que 
são analisadas e introduzidas quando possível. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Houve uma rectificação relativa a imprecisões de escrita e de cartografia, que temos 
melhorado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Têm também havido regularizações, no sentido de introduzir um conjunto de 
informações provindas da DGU – Divisão de Gestão Urbanística, incorporando-as na 
proposta de revisão do PDM – Plano Diretor Municipal. Tratam-se de situações que têm a ver 
com a REN – Reserva Ecológica Nacional e a RAN – Reserva Agrícola Nacional, as quais 
estão a ser ponderadas para serem integradas. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às actualizações, pretendemos isso mesmo, actualizar com os dados 
estatísticos demográficos, económicos, projecções demográficas, limites territoriais 



 
 

 

provenientes das uniões de freguesia, áreas ardidas, novas ocupações urbanas 
comprometidas, etc. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ainda no que respeita às actualizações, temos cerca de 30 (trinta) situações em que 
falta a concertação com as novas entidades com base na nova REN. Foi-nos pedido que 
fosse feita uma nova proposta por força dessa alteração legislativa: as áreas sujeitas à erosão 
do solo e áreas de recarga aquíferos. Quanto às restantes situações, estamos a tentar 
enquadrá-las no novo art.º 130”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida a Sra. Presidente voltou a tomar a palavra para dar a saber que “desde a 
tomada de posse tivemos o cuidado de, junto da DGU – Divisão de Gestão Urbanística, 
verificar se haveriam algumas situações por regularizar e que nos fossem  apresentadas. Ao 
mesmo tempo, como estava sendo amadurecida a proposta de revisão do PDM, por via do 
que já foi dito pelo Dr. Ricardo Tomé, reuni em janeiro de 2014 com a CCDRAlg que propôs 
que, para incluirmos essas situações, fosse feito um estudo ao abrigo do novo regime jurídico 
da REN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esse trabalho está concluído há cerca de um mês e, daí que o executivo permanente, 
em conjunto com os técnicos, estejamos a actualizar, com base nesse novo regime, a 
inclusão do art.º 130 e as regularizações sobre as quais a equipa se está a debruçar. Este 
trabalho está a ser feito por uma equipa composta por elementos da DPTIG que é 
coordenada pelo Dr. Ricardo Tomé, e da DGU é coordenada pelo Sr. Arq.º João Matias e pela 
Arq.ª Helena Lamy. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As situações que não estão regularizadas têm vindo a aumentar”. --------------------------  
 ---------- Posto isto, interveio a Dra. Luísa Brázia, dizendo que “as situações irregulares são 
120 (cento e vinte), e destas 47% já têm solução no plano; as restantes carecem de 
concertação com a REN e RAN. Essa concertação exige que façamos uma fundamentação 
cuidada sendo algumas situações mais fáceis do que para outras. Dependendo da entrada de 
novas situações, consideramos ter esse trabalho finalizado dentro de uma a duas semanas. --  
 ---------- Há situações que hoje já sabemos que o plano não resolve: são as que têm a ver 
com o Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca.  ------------------------------------------------  
 ---------- O art.º 130 com a redacção que é proposta constitui uma janela aberta para situações 
de cartografia pós 2010”. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente aproveitou para dizer que “o que for possível regularizar, fá-lo-
emos”. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Exmo. Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “tem sido um processo 
que acompanhei na altura enquanto presidente e o nosso entendimento foi que toda a 
informação que a DPTIG teria, seria dada. Em junho de 2013, houve a última reunião com a 
Comissão de Acompanhamento e depois houve um período probatório devido à proximidade 
das eleições autárquicas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Considero que teria que ser rapidamente resolvida a revisão do PDM porque a nova 
legislação implicaria em perda de trabalho e de alguns direitos que poderiam não vir a ser 
contemplados. A regularização que foi falada, também a fizemos desde então. --------------------  
 ---------- Quanto ao amadurecimento em relação aos 7 (sete) ou 8 (oito) casos por resolver, 
será que não estamos a perder tempo, pelo facto de adiarmos por mais 6 (seis) meses o 
inquérito público? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Se este documento fosse para inquérito público, tal como está, não seria possível que 
pudéssemos fazer essa regularização pós inquérito?” -----------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé, tomou a palavra em seguida, para responder que “em relação 
ao tempo não sei se seria ou não. O PDM ficou aprovado a 28 de junho de 2013 e ficou capaz 
de ir a inquérito público. Isto traz um problema: quando ele inicia, suspendem-se as licenças. 
Admito que essa seja a razão por não terem sido feitas as regularizações durante o inquérito 
público!” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- De volta à palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “então já perdemos 
algum tempo, porque podia ir para inquérito público e não foi. Mas e em termos de 
investimentos? Estavam na forja alguns investidores com algum peso, e questiono a Sra. 
Presidente, se eles ainda continuam interessados em investir no nosso concelho, apesar 



 
 

 

deste atraso? Ou já não estão interessados? Se o documento já tivesse ido para inquérito 
público, os investidores estariam mais confiantes.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente aproveitou para responder que “não querendo contrariar de 
maneira nenhuma o que foi dito pelo Dr. Ricardo Tomé, teria ido para inquérito público logo. 
Mas, no nosso entendimento, o novo regime jurídico da REN, veio trazer alterações no PDM – 
Plano Diretor Municipal, assim como o novo art.º 130, e embora o documento em si pudesse 
ter ido para inquérito público, tal como o Dr. Ricardo Tomé disse. --------------------------------------  
 ----------  Achámos por bem introduzir as “irregularidades”, entrando em concertação com a 
Direção Regional de Agricultura do Algarve, por causa da CCDRAlg – Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Aquela entidade disse-me para tentar 
arranjar justificações para os casos, que até pode ser de índole funcional por ter um carácter 
social na comunidade, de promoção dos produtos regionais ou mesmo situações sociais. É 
esse o trabalho que os técnicos estão a fazer. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- As alterações/sugestões estão a ser introduzidas, e está a ser melhorado o 
documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Houve inicialmente um “erro” de situações que não foram incluídas no PDM. Trata-se 
de um documento estratégico, mas temos a certeza de que ele vai desde a simples intenção 
do particular até ao maior investimento, ou seja, inclui todos os munícipes e é importante que 
eles se revejam no PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não estamos aqui com interesses individuais. ----------------------------------------------------  
 ---------- Felizmente, estabeleci contactos com os grandes interesses económicos, que se 
mantêm, tendo-lhes sido explicado o que está a acontecer. ----------------------------------------------  
 ---------- Penso que estamos a ganhar com esta metodologia e a concertação que está a ser 
feita para essas situações irregulares levar-nos-á ao inquérito público.” ------------------------------  
 ---------- Posto isto, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, aproveitou para colocar a seguinte 
questão: “Este documento podia ter ido para inquérito público?” ----------------------------------------  
 ---------- A seguir foi a Sra. Presidente a questionar: “podia o documento ter ido para inquérito 
público?” Ao que o Dr. Ricardo Tomé respondeu a ambos: “sim, podia, mas depois teríamos 
que introduzir as regularizações”. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida a Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “o PDM após o dia 28 de 
junho de 2013 podia ir para inquérito público. Nós sabemos isso. Mas como houve duas 
novas alterações estruturais resultantes de alterações legislativas ocorridas este ano, não era 
o mesmo PDM que vai para inquérito público.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a tomar a palavra para questionar “se o PDM 
estava em condições em 28 de junho de 2013, para inquérito público, e face às novas 
alterações legislativas, poderia ser alterado após esse inquérito público?” ---------------------------  
 ---------- Respondendo o Dr. Ricardo Tomé disse que “podia, mas era necessário levá-lo à 
Comissão de Acompanhamento para concertação.” --------------------------------------------------------  
 ---------- De seguida a Sra. Presidente interveio dizendo que “e logo tinha também que haver 
inquérito público, pois não seria o mesmo documento”. ---------------------------------------------------  
 ---------- De volta à palavra, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, disse que “fica-lhe mal, Sra. 
Presidente, dirigir-se a mim, a perguntar se li o documento do PDM. Lembro-lhe que desde, o 
momento em que assumi o pelouro da DPTIG, tive muitas reuniões com a equipa do Dr. 
Ricardo Tomé e com o Sr. Arq.º Matias e fui a muitas reuniões a Faro, à CCDRAlg – 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e à DRAAlg – Direcção 
Regional de Agricultura do Algarve. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este documento, por respeito pela equipa toda envolvida, e o que tinha sido 
articulado antes das Eleições Autárquicas, era que ficava suspenso, e, após elas, seria 
retomado o processo em defesa dos interesses para o concelho.” -------------------------------------  
 ---------- A seguir a Sra. Presidente esclareceu que “o que foi dito aqui foi que era possível o 
documento votado a 29 de junho de 2013 ir a inquérito público, mas se quiséssemos 
introduzir as alterações só depois é que poderá ir para inquérito público. ----------------------------  



 
 

 

 ---------- O Senhor Dr. Rogério Pinto decidiu como entendeu, agora deixe-nos decidir e nós 
não estamos a decidir em benefício próprio. É necessário que estas questões irregulares 
sejam concertadas com as entidades competentes, num curto espaço de tempo.” ----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra novamente para dizer que “gostava 
que esclarecesse qual é “o benefício próprio?” --------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, iniciou a sua intervenção sobre o 
assunto, expondo a sua opinião e do partido que representa, dizendo que “deixo o 
reconhecimento da vereação do PS – Partido Socialista, pelo trabalho exemplar e pela 
competência da equipa que tem estado à frente dos trabalhos da revisão do PDM na pessoa 
do Dr. Ricardo Tomé, da Dra. Luísa Brázia, e da Dra. Patrícia Sérgio. --------------------------------  
 ---------- Gostava que voltasse a ser reproduzido aquilo que disse na reunião extraordinária de 
Câmara de 22 de junho de 2013, no que respeita às situações irregulares”. ------------------------  
 ---------- Passa-se, assim, a transcrever o solicitado pelo Sr. Vereador: -------------------------------  
 ---------- “ (…) O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “estou 
apreensivo com a redução do perímetro urbano numa freguesia, em que há um 
despovoamento e, tudo isto surge após fato consumado e estamos agora condicionados na 
decisão. Não posso ir pela ideia de repovoar o centro histórico de São Marcos da Serra, por 
uma questão económica, porque aí é mais caro como sabemos e também pelo fato de se 
partir de pressupostos errados de que o proprietário também o da propriedade confinante. ----  
 ---------- Em relação ao Centro de Dia e uma zona industrial, estão previstos? Atendendo a 
uma população envelhecida, há um propósito de aumento da zona de intervenção para 
receber quer as infraestruturas do lar quer as fossas sépticas que não se está a contemplar”.   
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé esclareceu que “na zona da serra, esta tem uma descriminação 
positiva de 10% para os equipamentos para incentivar o norte em relação ao sul. É permitida 
a expansão dessas estruturas até 10%. Tal está previsto no regulamento e na carta de 
ordenamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As ALEC (Áreas de Localização Empresarial e Comercial) é a nova designação das 
antigas zonas industriais, tendo-se uniformizado as várias designações de zona industrial que 
o atual Plano Diretor Municipal prevê, à exceção de Tunes e Algoz.  ----------------------------------  
 ---------- Quanto à zona industrial de São Marcos da Serra, foi ampliada para o dobro.  ----------  
 ---------- Existem condicionantes físicas, uma área de proteção da REFER e a Estrada 
Nacional que determinaram, do ponto de vista objetivo, o sentido da ampliação para um lado 
ou para outro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na Azinheira foi um dos sítios onde podemos fazer crescer mais” --------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a sua palavra apelando para que “os 
serviços concretizem as respostas dadas pela Divisão de Planeamento do Território e 
Informação Geográfica aos meus pedidos, designadamente os pareceres escritos da Divisão 
de Gestão Urbanística que os deverão acompanhar e que dirão respeito às declarações de 
interesse concelhio e as moradia dispersas aprovadas com base em razões ponderosas e 
que foram atacadas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé e que digam se foram ou 
não contemplados e se não, porquê?  --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Trata-se de cerca de trinta casas. E digo já que isto condiciona o meu voto.  ------------  
 ---------- Realço que é importante que os técnicos possam confirmar se as edificações 
respeitantes a esses processos, foram atacados judicialmente, e se foram ou não 
contempladas nesta revisão do PDM”.  ------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E pelas treze horas, saiu a Sr.ª Vereadora Dra. Lurdes Cristóvão.  -------------------------  
  --------- O Dr. Ricardo Tomé esclareceu que “quanto à freguesia de São Bartolomeu de 
Messines temos orientações expressas das entidades, condicionadoras da ampliação e 
sentido do perímetro urbano, por causa da Lei dos Sobreiros. E sem ampliar o perímetro 
urbano, ampliamos a área de construção através da retirada de parque urbano que, no actual 
PDM, impede a construção urbana”.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “na execução da 
estrada de acesso ao Furadouro, os proprietários não receberam qualquer indemnização pela 



 
 

 

expropriação com o compromisso, na altura, de se aumentar o perímetro urbano. E os 
proprietários perderam o terreno todo.  -------------------------------------------------------------------------   
 ---------- É necessário aumentar a área da zona industrial, porque é um projecto estruturante 
utilizando aquele espaço numa localização central. E, isto é condicionante do meu voto. É 
lamentável que só hoje é que seja confrontado com esta situação”.  ----------------------------------   
 ---------- O Dr. Ricardo Tomé respondeu que estão previstos catorze hectares de área de zona 
industrial que correspondem a duas zonas industriais na freguesia de São Bartolomeu de 
Messines”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Rosa Palma interveio perguntando “tem dito que se houver 
intenção da Câmara Municipal em rever o PDM é possível daqui a três anos. E isso quer dizer 
que a revisão vai levar tanto tempo quanto a presente?”, ao que o Dr. Ricardo Tomé 
respondeu que “não, porque todo este trabalho realizado fica em base de dados e será a 
partir desse que se trabalhará, mas já com a nova lei.  ----------------------------------------------------  
 ---------- A proposta de localização para a plataforma logística no norte de São José obedeceu 
à ponderação sobre as três hipóteses conforme relatório da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento do Algarve.”  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “verifico, contudo, que 
algumas das soluções preconizadas pelos técnicos não obedecem a critérios uniformes; há 
uma margem de discricionariedade para a qual nós, vereadores, não fomos ouvidos nem 
achados. Só posso explicar como tendo havido orientações políticas superiores para essas 
soluções técnicas preconizadas.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Exmo. Sr. Presidente interveio perguntando “sem compromissos políticos, há um 
documento que está aberto a ser gerido, aberto à discussão e análise, mas há metas em 
termos de cronograma que temos que obedecer. Essa abertura compromete ou não esse 
cronograma?”, ao que o Dr. Ricardo Tomé respondeu que “conforme já referi, essa questão 
está abordada na informação que fiz na passada sexta-feira, dando conhecimento do 
terminus da elaboração da revisão do PDM”.  ----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa acrescentou “entendo que, ao remetermos a 
proposta da revisão do PDM à Comissão de Acompanhamento, estamos a comprometermo-
nos do ponto de vista político”, ao que o Dr. Ricardo Tomé esclareceu que “mas isso não é 
bem assim, senão, não existiria a fase da participação pública.” ----------------------------------------  
 ---------- O Exmo. Sr. Presidente tomou a palavra dizendo “em relação à questão da estrada 
do Furadouro, subscrevemos tudo o que o Dr. Fernando Serpa disse, no sentido de se 
assumir o compromisso a que foi feita referência. Por isso, os serviços deverão considerar tal 
proposta de revisão. Isto é importante porque a Câmara Municipal de Silves, como pessoa de 
bem, tem que honrar os seus compromissos e não faz sentido que a actual vereação não 
assuma os compromissos assumidos por esta entidade, Câmara Municipal. Nós, como 
executivo permanente, concordamos que esta situação seja revista de modo a compensar os 
proprietários dos terrenos que, de uma forma generosa, entregaram parte da sua propriedade 
à Câmara Municipal para servir o bem público”.  ------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa chamou a atenção para o fato de “ser revista a 
situação do Lavajo, no sentido de ser contemplado como núcleo urbano na revisão do PDM”.    
 ---------- O Exmo. Sr. Presidente acrescentou que “concordo, desde que tecnicamente seja 
possível.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu salientando que “quero manifestar a 
minha preocupação pelo PDM não ter já ido para inquérito público. Está em causa o 
desenvolvimento do concelho de Silves. Chamo a atenção que, desde a tomada de posse, já 
passaram sete longos meses. Esta preocupação tem um apelo: é urgente e inadiável que as 
ideias do executivo permanente sejam concretizadas, o mais rapidamente possível, de forma 
a que se concretize, que é o desejo de todos nós. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Quero reconhecer também que o Dr. Rogério Pinto, então Presidente, abriu a 
discussão do PDM e o acesso aos trabalhos no último ano do mandato, pois até aí, não 
conhecíamos nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Gostava que a Sra. Presidente, mais amiúde, também nos fosse inteirando das 
coisas e buscasse a nossa colaboração. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os trabalhos de conclusão que se pretendem urgentes só serão exequíveis, desde 
que o executivo permanente faculte todos os meios possíveis e impossíveis à actual equipa 
da DPTIG e da DGU. E para que não haja um retirar da motivação das pessoas envolvidas, 
leve os responsáveis das duas divisões. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- No relatório que estão a fazer com a DGU há um elemento essencial que é a Dra. 
Leonor Bentinho e há decisões judiciais que têm sido contra a Câmara Municipal de Silves. É 
essencial que todas essas situações irregulares, como tal declaradas pelo tribunal, sejam 
filtradas junto da DPTIG e da DGU. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria que me concretizassem quais são os 130 processos que estão em causa e 
também que esta reunião se repita para que acompanhemos os trabalhos de revisão do PDM. 
Sra. Presidente, não perca a competência de algumas pessoas com decisões que tomou ou 
possa vir a tomar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nesta altura, o Sr. Vereador Mário Godinho pegou na palavra para dizer que “ os 
técnicos não estão a ser julgados aqui, mas exijo que sejam objectivos e correctos nas 
afirmações para depois, nós vereadores, decidirmos aqui em reunião de câmara.” ---------------  
 ---------- Aqui o responsável pela DPTIG, Dr. Ricardo Tomé, aproveitou para esclarecer que 
“antes das eleições autárquicas eram 90 processos, e depois passaram a 120, que estão a 
ser ponderados.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho voltou a tomar a palavra dizendo que “este processo 
será muito difícil para essas pessoas, que não foram contempladas neste documento do 
PDM. Todas as afirmações que eu faço são no sentido que haja união entre todos.” -------------  
 ---------- Em seguida tomou a palavra o Sr. Vereador eleito pelo PS – Partido Socialista, Dr. 
Paulo Pina, que disse “agradeço, em primeiro lugar, à Sra. Presidente por nos ter 
proporcionado esta reunião; em segundo quero reiterar o apelo do Dr. Fernando Serpa para 
irmos acompanhando o evoluir do processo referente ao PDM; em terceiro, quero agradecer 
as presenças do Dr. Ricardo Tomé, da Dra. Luísa Brázia e da Dra. Patrícia Sérgio. --------------   
 ---------- Reconheço que se trata de um trabalho extraordinário em termos técnicos e de 
timing, servindo de exemplo para outros concelhos, o que nos deixa contentes. -------------------  
 ---------- Independentemente deste documento ser estratégico, técnico e político, devemos 
focar-nos na estratégia e deixar as questões políticas, porque todos nós temos todo o 
interesse em que este PDM entre em vigor. Trata-se de um documento importante, por isso 
quanto mais depressa estiver aprovado, melhor. E devemos caminhar todos nesse sentido. ---   
 ---------- Para além de ser um documento técnico, o PDM é estratégico e por isso questiono se 
por detrás, existe algum plano estratégico que, também para além de questões jurídicas 
tenha algumas orientações que suporte a estratégia, e se houve mudança de orientações, 
neste mandato, desde o momento em que o documento foi aprovado. -------------------------------  
 ---------- Isto porque, anteriormente havia um plano estratégico que supostamente serviria de 
base para este PDM. Continua a servir agora neste mandato? ------------------------------------------  
 ---------- Outra questão: este novo regulamento jurídico da REN preza mais as questões do 
urbanismo do que do planeamento que são mais facilmente dores a nível do urbanismo 
esquecendo essa vertente de planeamento. Isto é verdade? --------------------------------------------  
 ---------- Gostava que me esclarecesse se o argumento para um certo atraso na revisão do 
PDM ir a inquérito público tem a ver com as questões que têm que ser regularizadas, 
exceptuando alguns casos que não tenham qualquer justificação. Isto partindo do princípio 
que se trata de situações feitas a todo o custo. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Estas situações não deveriam já ter sido regularizadas? E se nesta relação entre a 
DPTIG e a DGU, houve sempre uma estreita cooperação e coordenação entre estes 
serviços? No futuro, põe-se a questão de se fundirem num só, o que não defendo. Penso que 
ambos deverão coexistir. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E questiono se já existem algumas datas já indicativas da forma como o processo da 
revisão do PDM vai decorrer?” -----------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Ao que o Dr. Ricardo Tomé respondeu que “em relação à estratégia, ora um Plano de 
Desenvolvimento do Território de Silves que sofreu amadurecimento ao longo da revisão do 
PDM e, quando iniciámos os trabalhos dessa revisão seguimos essa estratégia e nunca 
trabalhamos com o executivo permanente para mudar e é essa que lá está. ------------------------  
 ---------- Objectivamente a intenção da REN era no sentido de convergir para os seus 
objectivos, mas para as áreas sujeitas à erosão de solo e áreas de recarga de aquíferos, 
questionámo-nos se quem fez, teve consciência, mas não é ela que vai facilitar mais ou 
menos o urbanismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As noventa situações já deveriam ter sido resolvidas num processo directo sem 
estrangulamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à articulação entre as unidades orgânicas e ao prazo, a Sra. Presidente 
responderá melhor que eu.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir interveio a Sra. Presidente, dizendo que “em relação às unidades orgânicas, 
o Dr. Paulo Pina deu a sua opinião, não fez nenhuma crítica sobre as mesmas. Quanto aos 
timings, os sectores estão a trabalhar com muita rapidez segundo as directrizes do executivo 
permanente, mas como isto não depende da Câmara Municipal mas sim de entidades 
externas, estamos sujeitos a elas. No entanto, temos tido contacto  
com elas e iremos continuar no sentido de acelerar e concretizar o processo. ----------------------  
 ---------- O trabalho que tem sido feito é reconhecido, não só pela Câmara Municipal de Silves, 
mas também pelas outras Câmaras PS e a nível geral. A equipa está de parabéns pelo 
trabalho que fez e que tem feito em função das directrizes e, desde já, um muito obrigado à 
equipa que está a trabalhar na revisão do PDM.” -----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio em seguida para dizer que “peço que 
antes do verão, esta equipa, que agora está presente, venha novamente aqui à reunião de 
Câmara para fazer o ponto da situação. É uma questão da Sra. Presidente querer.” -------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente voltou a intervir para entregar os pedidos de 
esclarecimentos à Vereação não permanente, e passou a ler a “resposta do Tribunal de 
Contas à carta resposta da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas, que se passa a 
transcrever (correspondente ao ponto 1 dos esclarecimentos): -----------------------------------------  
 ---------- “DESPACHO JUDICIAL ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. Tomei boa nota do ofício n.º 5.205, de 11/05/2014, subscrito pela Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Silves em resposta ao meu despacho de 08/05/2014, 
notificado pelo meu ofício n.º 6677, de 08/05/2014, que agradeço pela sua prontidão e sentido 
de colaboração com o Tribunal. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. Considero os esclarecimentos prestados pela Senhora Presidente adequados e 
satisfatórios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. Fico a aguardar o envio dos elementos solicitados pelo oficio n.º 4646, de 
04/04/2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. Não se justifica por agora a presença da Senhora Presidente da Câmara no dia 20 
no meu Gabinete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. Caso seja necessário determinarei posteriormente a presença no Tribunal para 
efeitos de prestação de esclarecimentos e apresentação de quaisquer outros documentos de 
prova que considere necessários ao apuramento da verdade material dos factos: ----------------   
 ----------  Da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves atualmente em funções, 
relativamente a desenvolvimentos recentes dos factos que tenham ocorrido antes da sua 
investidura em funções e que tenham incidência na situação financeira e patrimonial do 
Município de Silves; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Dos Senhores responsáveis pelas contas do Município de Silves de 2005 a 2011 e 
em especial os que sejam responsáveis, por ação ou omissão dos seus deveres legais de 
diligência a que estivessem juridicamente vinculados em razão das competências legais em 
que estivessem investidos, por atos passíveis de juízo negativo é de censura pública;-----------   
 ---------- Dos Senhores Dirigentes ou funcionários do Município de Silves que tenham 
eventualmente intervindo a qualquer título por ação ou omissão, em violação dos seus 
deveres de diligência a que estavam juridicamente vinculados, em razão das competências 



 
 

 

em que estavam investidos, e que tivessem informado erradamente os seus superiores 
hierárquicos contribuindo para atos do executivo passíveis de censura. ------------------------------  
 ---------- Lisboa, 15 de maio de 2014 ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Juíz Relator ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- (Conselheiro Ernesto Luís Rosa Laurentino da Cunha).” ---------------------------------------  
 ---------- Em seguida, a Sra. Presidente, apresentou informações quanto aos esclarecimentos 
solicitados pela vereação não permanente: -------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. Relativamente à organização e documentação das contas relativas às Gerências 
entre os anos de 2005 e 2011, a autarquia informa que se encontra em anexo o despacho 
judicial do Juiz Relator do tribunal de Contas, com a resposta ao ofício n.º 5205 de 11 de maio 
de 2014, da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. Quanto ao relatório do mês de abril de 2014, sobre as Piscinas Municipais, o 
executivo permanente informa que o mesmo foi remetido, via email, no dia 19 de maio de 
2014. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. Relativamente à relação de edifícios objecto de vistoria, por perigo eminente de ruir 
e medidas tomadas ou a tomar, o executivo permanente esclarece que foi enviado relatório 
com quarenta páginas, via email, no dia 20 de maio do corrente ano e informa ainda que o 
mesmo se encontra em constante actualização e validação. ---------------------------------------------  
 ---------- 4. No que concerne à luz eléctrica do Estádio Municipal de Armação de Pêra, o 
executivo permanente esclarece que, como já foi respondido anteriormente, a autarquia 
assumirá os encargos com a energia eléctrica. Estão a ser criadas condições para que o 
quadro de obras passe para o nome do Município de Silves, a partir do momento em que for 
emitido competente certificado pela CERTIEL – Associação Certificadora de Instalações 
Elétricas. Quanto à questão do projecto das instalações eléctricas e do pedido de certificado à 
Certiel, o mesmo é da responsabilidade da Vila Vita. A Direcção do Clube de Futebol “Os 
Armacenenses”, na qualidade do seu Presidente, o Dr. Carlos Fernando Serol, está a par de 
tudo isto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. Em relação à cedência dos fogos da CHE União Silvense ao Município de Silves, o 
executivo permanente esclarece que desde a Assembleia Geral de Credores, realizada em 2 
de dezembro de 2013, o assunto não registou qualquer evolução. Repetindo-se o que já fora 
dito: no decurso do processo de insolvência da cooperativa, os fogos pertença da Câmara 
Municipal de Silves, serão adjudicados ao IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana, que posteriormente os doará ao município. --------------------------------------------------------  
 ---------- 6. Quanto aos custos da água, luz e gás, relacionados com os equipamentos 
desportivos municipais, o executivo permanente junta relatório. ----------------------------------------  
 ---------- 7. No que concerne às notificações judiciais, o executivo permanente informa que 
além do descrito no ponto um deste relatório não há mais nada a registar. --------------------------  
 ---------- 8. Relativamente à recuperação e valorização ambiental da Foz da Ribeira do Vale do 
Olival, o executivo permanente informa que após a recente aprovação da candidatura ao 
PO21 – Eixo 2, foi dado início ao respectivo procedimento concursal por ajuste direto para 
adjudicação da empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi informado que à data de 20/05/2014 o valor dos Fundos Disponíveis é de 
€1.600.664,11 (um milhão, seiscentos mil, seiscentos e sessenta e quatro euros, onze 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Mário Godinho tomou a palavra em seguida para esclarecer que “o tractor já 
está arranjado e iniciou a limpeza das bermas, sendo a prioridade a estrada de Silves, mais 
propriamente no sítio da Vala. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No Campo de Futebol das Gaivotas houve condições para limpar até junto à Ponte 
Romana. Voltámos a fazer a limpeza dos moloks, tendo iniciado em São Bartolomeu de 
Messines e estendendo-se a todo o concelho. Quanto ao betuminoso, está a ser trabalhado, 
em conjunto com o Presidente da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra. --------------------   
 ---------- Deslocámo-nos à zona norte da Vila de Armação de Pêra e constatámos a 
degradação da Fortaleza, necessitando de obras urgentes quer na ermida quer no ex. Posto 
da GNR – Guarda Nacional Republicana.” --------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Posteriormente, interveio a vereadora Eng.ª Luísa Luís, transmitindo que “houve 
várias iniciativas que decorreram no Teatro Gregório Mascarenhas e na Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Messines, com casa cheia. O executivo permanente, relativamente à oferta 
de bilhetes ao executivo municipal, decidiu que, no caso em que a lotação for inferior a 
duzentos lugares, oferecerá um ingresso aos sete membros do executivo permanente; 
sempre que o número de lugares seja superior a duzentos, não haverá qualquer impedimento 
na oferta de bilhetes ao executivo permanente em número superior.” ---------------------------------  
 ---------- Por fim, a Sra. Presidente terminou o leque de intervenções, dizendo que “a 
Ratisbona - Promoções e Construções virá na próxima quarta-feira, para fazer uma 
apresentação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Senhor Vereador Dr. Rogério Pinto iniciou a sua intervenção, renovando “a 
preocupação com a remoção do lixo junto dos moloks ao fim de semana.” Ao que o Sr. 
Vereador Mário Godinho esclareceu que “há uma volta curta ao domingo, junto dos locais 
fulcrais.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Rogério Pinto voltou a alertar “para as tampas dos moloks a voar com 
o temporal que está aí. Em relação aos lixiviados no fundo dos moloks, têm que ser 
limpos,”ao que o Sr. Vereador Mário Godinho esclareceu que “ já está a ser feita a limpeza”.--  
 ---------- De novo com a palavra, o Sr. Vereador Rogério Pinto, questionou o facto de “alguns 
moloks não têm tampa. Era importante que fossem colocadas nos moloks, em frente à Torre 
Ibérius, e noutros antes da Casa Mortuária, em Armação de Pêra. ------------------------------------  
 ---------- Estranho mais uma vez que as propostas do PSD – Partido Social Democrata não 
terem sido agendadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também constatei que ficaram suspensas as intervenções na zona do 
estacionamento do Campo Municipal de Armação de Pêra, assim como na sua zona poente 
com muitos tubos de obras e que as bermas estão por limpar. ------------------------------------------   
 ---------- Quanto às pequenas intervenções de ampliação da rede de água e esgotos, há 
algum plano para elas? Serão também intervencionados os locais das redes de 
abastecimento de água e de saneamento onde há reiteradamente rupturas? -----------------------  
 ---------- Quanto às instalações desportivas, gostaria também de saber o valor das receitas em 
relação ao novo período. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E quanto ao relatório das intervenções realizadas nas escolas? Haverão no período 
de férias? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Para quando a intervenção nas condutas de água em fibrocimento? -----------------------  
 ---------- Quando vai haver reunião da Comissão de Trânsito e em que freguesia? ----------------   
 ---------- Quais as viaturas operacionais e não operacionais e porquê? --------------------------------  
 ---------- Para quando o início das obras nas casas de banho na Praça do Município? ------------  
 ---------- Já há decisão sobre o carro eléctrico? --------------------------------------------------------------  
 ---------- E o Silo Auto de Armação de Pêra é aberto e quando?-----------------------------------------  
 ---------- Quando se iniciam as obras na Urbanização Quinta dos Arcos, Lote M32, em 
Armação de Pêra? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E para quando o reforço de moloks, em número, junto aos mercados de Silves, São 
Bartolomeu de Messines e de Armação de Pêra? -----------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para as muitas ervas existentes junto às Casas Mortuárias de 
Silves e de Armação de Pêra.” -----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra e, em resposta disse que “em relação 
ao tufo no Campo Municipal de Armação de Pêra quando há disponibilidade tem sido retirado, 
mas há outras frentes de trabalhos que, na nossa perspectiva, não podem parar. -----------------   
 ---------- Foi um compromisso do Sr. Cabral, da empresa da Praia da Cova, S.A., colaborar 
com a Câmara Municipal para a limpeza do Campo das Gaivotas, em Armação de Pêra, mas 
que não sucedeu e foi a Câmara Municipal que o suportou. Há também o compromisso do Sr. 
Cabral para pôr uma britadeira junto do Campo de Futebol de Armação de Pêra, para britar o 
desperdício provindo do Campo das Gaivotas. --------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- E há um compromisso com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra para começar esta semana a limpeza do Silo Auto. -------------------------------------------------  
 ---------- Em relação aos moloks, não é necessário reforço porque não estão dois mas sim 
três, junto aos mercados, e a situação de lixo espalhado junto ao Mercado de Silves, que se 
verificava ao fim de semana, não se voltou a repetir, desde a nossa tomada de posse. ----------  
 ---------- Em relação às rupturas, no pavimento, estamos a fazer a sua manutenção com 
betuminoso, sempre ouvindo os presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, nos casos 
mais urgentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação às viaturas, fizemos um levantamento que vos iremos dar na próxima 
reunião, bem como o valor dos gastos de manutenção nestes seis meses.  
 ---------- Em seguida tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, solicitando um 
“relatório exaustivo dos espectáculos do passado fim-de-semana, com indicação dos bilhetes 
vendidos, dos locais de venda e datas dos mesmos. -------------------------------------------------------  
 ---------- Chamo a atenção para que as casas de banho do Largo do Município em que é 
urgente a sua intervenção com o aproximar do verão e com o afluxo de turistas e na altura da 
Feira Medieval. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicito também uma listagem das obras que a Sra. Presidente adjudicou 
directamente os montantes e identificação dos empreiteiros, desde o início do mandato até ao 
presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O terreno do Campo das Gaivotas é de quem?”. Tendo o Dr. Rogério Pinto 
respondido que “é particular”. -------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Ao que o Dr. Fernando Serpa perguntou “como se justifica a intervenção da Câmara 
Municipal, nesse terreno? Se o terreno foi demolido pelas máquinas da Câmara Municipal, o 
espaço vai ser utilizado por quem? Qual é a vossa ideia?” -----------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a usar a palavra para esclarecer que “numa reunião de 
Câmara que decorreu na sede do Clube de Futebol “Os Armacenenses” em 13/11/2013 
demos conta de vários compromissos assumidos pelo anterior executivo. E um deles foi 
especificamente a demolição do Campo das Gaivotas, em Armação de Pêra. Naquela 
reunião, após exaustivo debate de ideias, os vereadores presentes consideraram que, para 
não dificultar mais os procedimentos dos trabalhos, houvesse da parte da Câmara Municipal 
“a continuidade” desse mesmo compromisso. Daí, este executivo permanente ter intervindo 
nesse local.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio em seguida para dizer que “solicito que 
no relatório, me quantifique as máquinas e as pessoas, em termos de valor/hora. ----------------  
 ---------- Na informação que agora me foi dada e a propósito da luz eléctrica é dito “A questão 
do projecto das instalações eléctricas e do pedido de certificado à CERTIEL é da 
responsabilidade da Vila Vita.”. Gostava que os serviços me esclarecessem na próxima 
reunião onde baseou a sua afirmação, o que há escrito no protocolo sobre este aspecto, se 
os serviços têm conhecimento e se estão a acompanhar a elaboração do projecto, de que 
projecto estamos a falar, quem suporta os seus custos, quem irá suportar também o 
pagamento da sua execução e para quando se prevê o início dos trabalhos. -----------------------   
 ---------- Pretendo uma resposta exaustiva a tudo o que foi falado, ponto a ponto, e não de 
uma forma genérica. Pois, foi categoricamente informado pela Presidente que a “questão do 
projecto das instalações eléctricas e do pedido de certificado à CERTIEL é da 
responsabilidade da Vila Vita”. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posteriormente tomou a palavra o Dr. Paulo Pina, sugerindo que “a respeito do que 
foi decidido pelo executivo permanente, que em vez de ser entregue um bilhete sejam 
entregues dois, pois é normal que uma pessoa vá acompanhada”. ------------------------------------  
 ---------- A seguir interveio a Sra. Vereadora Eng.ª Luísa Luís para afirmar que “eu também fui 
acompanhada e por isso adquiri os bilhetes dos meus acompanhantes”. ----------------------------   
 ---------- Voltou o Dr. Fernando Serpa a tomar a palavra para declarar que “eu não aceito a 
oferta de bilhetes deste executivo permanente e abdico, uma vez que é necessária essa 
receita para a Câmara Municipal”. -------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Por fim, interveio o Sr. Vereador Mário Godinho, salientando que “no Teatro Gregório 
Mascarenhas há sempre sete cadeiras reservadas”. -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, RUA DA IGREJA, 
N.º 16, PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Marie Claire Gianini Rima --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS, EM EDIFÍCIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, SILVES -------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sofia Silveira Brígida ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a proprietária Sofia Silveira 
Brígida, nos termos conjugados das disposições constantes do DL 555/99, de 16/12, com as 
alterações posteriores do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
para no prazo de 60 dias, proceder à realização das obras necessárias tendentes a colmatar 
as deficiências constantes no auto de vistoria, de acordo com a informação. -----------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE TALHO NAS LOJAS “B” E “C” 
DO MERCADO MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE PÊRA ---------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: João Manuel da Conceição das Neves ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS, NO LOTE 17 DA QUINTA DOS ARCOS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA----------------  
 ---------- REQUERENTE: Administração do Condomínio Quinta dos Arcos ---------------------------  
 ---------- Presente informação da Fiscalização e parecer jurídico da Divisão de Assuntos 
Jurídicos, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, notificando-se a administração do condomínio para nos termos daquele, e no prazo 
de 60 dias, proceder às obras necessárias a colmatar as deficiências constantes no auto de 
vistoria de 19/02/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO, SITA NO MONTE BRANCO, SILVES. ------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Gregória Maria Ricardo Albano -------------------------------------------------  
 ---------- 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, 
aceitar a dispensa de apresentação dos projectos das especialidades e emitir a licença de 
obras, de acordo com a informação. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, VILARINHO, SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTE: Michèle Wolters ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aguardar o parecer da CCDR, pedido 
no âmbito do processo n.º 026/2010. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO EM 
QUINTAS DO ROGEL, ALCANTARILHA ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rogelmar – Exploração Turística e Hoteleira, Unipessoal, Lda. --------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável o pedido uma vez que 
se mantêm válidos os pressupostos constantes na deliberação de Câmara de 23/05/2012, de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE NA 
AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM, SITO NO MALHÃO, 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Filomena Luz Alves Correia Faustino ---------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável o pedido uma vez que 
se mantêm válidos os pressupostos constantes na deliberação de Câmara de 28/04/2010, de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE FRACÇÃO 
EXISTENTE PARA COMÉRCIO/SERVIÇOS EM PRÉDIO EXISTENTE NA RUA 
PROJECTADA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria José Vargas Sequeira Catarino -----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a mudança de uso de oficina 
para comércio e serviços referente à fracção “A” nos termos e de acordo com a informação 
técnica.  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
ESPAÇO COMERCIAL E HABITAÇÃO, SITO NA RUA DO SACO, ARMAÇÃO DE PÊRA ------  
 ---------- REQUERENTE: Cintilante – Materiais de Canalização, Lda. ----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA -----  
 ---------- REQUERENTE: Olívio dos Santos Nunes----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, NO MALHÃO, 
ALCANTARILHA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Luís Miguel Moreira Serralha ----------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente para proceder à 
entrega de elementos que demonstrem a susceptibilidade de adequação da pretensão aos 
instrumentos de gestão territorial. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ---------------------  
 ---------- REQUERENTES: JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA DUARTE, MARIA DO ROSÁRIO 
GUERREIRO DA ENCARNAÇÃO DA SILVA DUARTE, JOSÉ MANUEL FÉLIX GONÇALVES 
E ODÍLIA MARIA OLIVA AÇO BERNARDO FÉLIX GONÇALVES --------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com 
a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA 
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SILVES. -----------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitando “que este processo 
venha à próxima reunião de Câmara”. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “a Dra. Lídia Sofia Poupino Semedo Garcia, não 
pode continuar em funções.” Ao que o Vereador Dr. Fernando Serpa questionou se “há mais 
pessoas com competência para o cargo?” --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Voltou a ter a palavra a Sra. Presidente para responder que “consideramos que face 
às características exigidas para o cargo, entendemos que esta pessoa possui as qualificações 
para ele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Lídia Garcia só voltou em março último e, até lá, numa reunião que houve da 
Comissão Restrita, e como o enfermeiro enquanto secretário não tinha disponibilidade para 
substituir o Presidente, foi deliberado que o Secretário passaria a ser a Dra. Isabel Sofia 
Fernandes de Figueiredo e Cavaco Martins. Desde então é ela que substitui o Presidente, 
uma vez que é o Secretário que substitui o Presidente nas suas ausências. A Lei não permite 
alargar o mandato do Presidente, num período superior a seis anos. Assim, é necessário 
nomear um representante do município, para que possa haver uma reunião da Comissão 
Alargada com os vários representantes da Câmara Municipal, da ARS – Administração 
Regional de Saúde e outras entidades. Nessa Comissão será eleito o presidente da CPCJ – 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. --------------------------------------------------------------  
 ---------- O que estamos aqui a deliberar é o representante do Município de Silves na CPCJ, 
mas não o Presidente desta. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aquando da presença do Sr. Vereador Dr. Rodrigo Manuel Lamim das Neves, os 
nossos contactos foram feitos com a Dra. Isabel Sofia Cavaco Martins, que substitui 
directamente a Presidente, pois era secretária, e todos os procedimentos foram agilizados 
com ela e tive conhecimento dos mesmos.” ------------------------------------------------------------------  
 ----------  A seguir tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa para dizer que 
“estamos a falar do mesmo: é o representante do Município de Silves na CPCJ – Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens e, tratando-se de uma comissão muito sensível, esta 
decisão não pode ser tomada de ânimo leve. Registo o curriculum vitae da Dra. Vanda 
Tavares de Carvalho de Almeida Teixeira, mas também recordo a conversa que tive com o 
Vereador Rodrigo Neves e do entusiasmo dele, para que esse representante na altura fosse a 
Dra. Isabel Sofia Cavaco Martins. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Logo, solicitava que na próxima reunião venha o curriculum vitae da Dra. Isabel Sofia 
Cavaco Martins”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião com a resposta 
ao pedido de esclarecimentos dos vereadores do PS. -----------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO 
PÚBLICO – LUBRIFICANTES, A CELEBRAR COM A EMPRESA PETROIBÉRICA – 
SOCIEDADE DE PETRÓLEOS IBERO LATINOS, S.A.. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------  
--------- - DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. -------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA 
COMPRA DE TRÊS IMÓVEIS, SITOS NO ALGOZ. --------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA, 
ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência. ----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 9 -------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração. Os vereadores do 
PSD e do PS abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------    
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração. Os vereadores do 
PSD e do PS abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 vinte minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


