
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 4  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- ------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014  ----------------------  
 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade 
de Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta 
minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Dra. Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Rodrigo 
Manuel Lamim das Neves, tendo sido substituído pela Sra. Vereadora Dra. Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, que lhe seguia sucessivamente na lista.  ---------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Directora do Departamento de 
Administração Geral da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 4.220.170,01 € (quatro milhões duzentos e vinte 
mil cento e setenta euros e um cêntimo), e o de operações não orçamentais é de 531.597,93 
€ (quinhentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e sete euros e noventa e três cêntimos).  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos apresentando informações quanto 
aos esclarecimentos solicitados pela Vereação não permanente: --------------------------------------   
 ---------- 1. Relativamente à Fábrica do Inglês e Museu da Cortiça foi informado que a 
autarquia está empenhada em salvar o espólio do museu, estando no momento a avaliá-lo 
por forma a poder ser adquirido bem como mantê-lo “in situ”, existindo no Orçamento para 
2014 dotação orçamental para o efeito; quanto à Fábrica do Inglês e não tendo a Autarquia 
capacidade financeira para adquirir o edifício classificado como imóvel de interesse municipal, 
foi dito que estarão atentos ao desenrolar das negociações, não deixando de defender o 
interesse público em toda a sua extensão; --------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. Quanto à Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica/CELAS, foi informado que a 
Autarquia aguarda o desfecho do recurso interposto pelo CELAS no Supremo Tribunal 
Administrativo, bem como ser vontade do executivo permanente protocolar o seu 
funcionamento com o CELAS; ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. Relativamente à FISSUL foi informado que a mesma deixará de ser armazém, 
depósito de lixo e palheiro, uma vez que é vontade da autarquia voltar a dar-lhe o melhor uso, 
promovendo-se atividades e, tendo em atenção o fim para que foi criado; ---------------------------  
 ---------- 4. Quanto às Piscinas Municipais foi dada informação sobre as receitas do ano de 
2012 no valor de 213.000,00 euros e do ano de 2013 que foi de 50.337,00 euros, tendo em 
atenção o seu encerramento durante o ano de 2013; ------------------------------------------------------  
 ---------- 5. Relativamente aos Quiosques não ocupados, foi informado que os mesmos serão 
objeto de concurso público, estando já alguns em curso; -------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6. Foi informado que o parque de viaturas se encontra obsoleto e a necessitar 
urgentemente de renovação. As inspeções em falta foram feitas estando neste momento a 
funcionar todas as viaturas que estão em perfeito estado. As que não estão em condições, 
estão em reparação nas oficinas da autarquia e em oficinas exteriores; ------------------------------  
 ---------- 7. Relativamente à “raquete” junto à EB 2,3 de Armação de Pera, a obra é para ser 
feita, existindo desenho técnico e encontra-se a aguardar o fornecimento do material em falta 
para a sua execução; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 8. Quanto ao Estádio Municipal de Silves encontrar-se desativado, foi informado que 
o terreno é pertença de privados, pelo que nada foi equacionado para ele; --------------------------   
 ---------- 9. Relativamente ao Espaço de Feiras e Mercados de Silves, foi informado que está a 
ser estudada uma alternativa ao espaço existente; ---------------------------------------------------------  
 ---------- 10. Quanto às transferências para as Juntas de Freguesia, foi informado que 
aguarda-se até final do mês de janeiro, a posição final da ANMP sobre os acordos de 
execução, através de um documento elaborado pela Universidade do Minho, em conjunto 
com a ANAFRE, tendo a ANMP a opinião que a Lei 75/2013 de 12 de setembro, tal como é, 
não é exequível. Mais foi informado estarem a desenvolver todos os esforços de forma a 
abreviar o início das transferências para as freguesias. ---------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu informando os presentes de que foi assinado o ACEEP 
- Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública com o STAL – Sindicato Nacional da 
Administração Local e Regional, Empresas Públicas e Afins, no âmbito do Horário de 
Trabalho dos trabalhadores da Câmara Municipal de Silves. --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente continuou dizendo que “tive uma reunião com a CGD – Caixa Geral 
de Depósitos, S.A. onde me transmitiram que existe uma empresa, a RATISBONA 
Promoções e Construções, interessada no prédio urbano correspondente ao local onde se 
situava a tenda da Fábrica do Inglês para abrirem um supermercado “ALDI”. -----------------------  
 ---------- Não apresentaram qualquer projeto arquitetónico mas disseram que iriam manter o 
muro com pórticos para acesso. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também transmiti-lhes que na próxima reunião de Câmara auscultaria todo o 
executivo sobre a ideia apresentada.” --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “a questão tem que 
ser colocada ao contrário, ou seja, o executivo permanente é que tem que avançar com uma 
proposta e, tem sido prática desde sempre, que a Junta de Freguesia emita um parecer, por 
exemplo, como foi o caso do Lidl, do Marrachinho e do Pingo Doce.” ---------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “o executivo permanente não vem com nenhuma 
proposta, porque não existe nada de concreto para apresentar. O que me foi pedido foi para, 
junto do executivo camarário, auscultar a vossa opinião sobre a ideia de abrir um ALDI. Não 
existe ainda nada de concreto.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu perguntando “qual é a vossa ideia 
sobre isto?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “na minha ideia particular, tal como transmiti nessa 
reunião e sem discutir com os restantes membros do executivo permanente, referi que não 
era muito favorável à construção do Aldi. Não só pelo aspeto, pelo tipo de construção desse 
supermercado, mas também pelos transtornos que poderia vir a causar no comércio local. 
Transmiti-lhes que apresentassem algo mais concreto pois, atendendo ao local em questão, 
aquele património deve ser mantido com as suas características culturais permitindo a 
gerações futuras que possam respeitar a nossa história. -------------------------------------------------   
 ---------- Questionei a Ratisbona, Promoções e Construções se havia alguma obrigação em 
termos de comercialização de produtos da zona assim como os empregos que poderiam 
surgir. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Reforcei sempre a ideia de que ficaria à espera de algo mais concreto da parte deles, 
no sentido de ver explanada na arquitetónica apresentada a sua adequação ao espaço onde 
pretendem instalar-se.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  O Sr. vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “tratar-se de um espaço muito 
nobre para colocar um supermercado. A Fábrica do Inglês representa um todo e é assim que 
eu vejo aquele espaço. Ele merece outro tratamento tanto mais que existem outros locais, em 
Silves, que podem contemplar este equipamento. O Aldi terá o interesse das autocaravanas. -  
 ---------- A minha opinião é contrária à grande superfície, mas favorável sim a outras 
estratégias de apoio ao comércio local.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “a Direção Regional de Cultura 
pronunciou-se sobre essa possível construção. A entidade teve uma reunião connosco e 
transmitiu-nos que não lhes parecia uma coisa errada, porque todos os condicionantes que 
nós, Câmara Municipal, poderemos exigir-lhes vai acautelar a situação. Como está numa 
zona de proteção das Muralhas não haveriam escavações e a Direção-Geral da Cultura tem 
ainda que dar o seu último aval.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto tomou a palavra dizendo que “à partida não 
sou muito favorável.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “à partida choca-me porque, 
como cresci lá dentro, gostava que aquele espaço permanecesse como está. Qualquer coisa 
para ali, deverá ser de manter o que foi projetado há 10 anos e de rentabilizar o restante 
investimento que está feito. Se foi projetado para ser um espaço de lazer, não me parece que 
a actividade de supermercado vá ao encontro disso.” ------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “não há que 
levantar a discussão de contrapartidas porque se parte logo da admissibilidade da 
construção. Não me parece que haja em Silves lugar para mais um espaço deste. ---------------  
 ---------- Aquele espaço tem características voltadas para a cultura e lazer, incompatíveis com 
um edifício desta natureza. A minha resposta é negativa mas, se for para a frente, a Junta de 
Freguesia deverá ser ouvida à semelhança de outras situações.” --------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Sr. Mário Godinho tomou a palavra lembrando que “pessoalmente e 
como filho de uma corticeira que trabalhou na fábrica tenho um grande carinho por aquele 
espaço. Penso que aquele empreendimento não poderá manter aquelas valências. Todavia, a 
Câmara Municipal tem uma palavra a dizer e o que eu gostava mais como silvense, é que ela 
tivesse capacidade financeira para comprar a Fábrica do Inglês, onde se acha implementado 
um museu que teve um prémio como melhor museu de indústria.” -------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “a minha posição foi 
sempre de que deveria a Câmara Municipal adquirir a Fábrica do Inglês. E também deveria 
ser adquirida a Fábrica do Tomate e o Cinema; o primeiro no sentido de albergar as oficinas 
municipais e o segundo para criar um auditório municipal, agora inexistente. -----------------------  
 ----------  Tudo o que aqui é dito não é para prejudicar ninguém. A perspetiva da oposição é a 
de valorizar aquilo que o executivo permanente não faz. Por exemplo, com as viaturas do lixo, 
sempre foi dito que não poderia ser feito da melhor forma porque não seria possível. Temos 
uma situação financeira muito diferente da que outras Câmaras Municipais têm. Houve 
sempre um esforço da nossa parte para ter as contas em dia. Se houver um bom trabalho da 
vossa parte, o povo irá respeitá-lo. Agora não levem a mal as nossas propostas de agora. As 
que a Sra. Presidente apresentou enquanto vereadora eram boas, mas o problema é executá-
las.” ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra dizendo que “o Jornal “Terra Ruiva” 
nunca foi o porta-voz de nenhuma força política deste concelho. Aliás as iniciativas do PSD 
têm sido mencionadas nesse jornal. Por isso é injusto o Dr. Rogério Pinto dizer que esse 
jornal está ao serviço da CDU.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra informando os presentes que “a 
inauguração do Estádio Municipal de Armação de Pera será no dia 09 de fevereiro e a do 
Centro de Distribuição do Grupo Jerónimo Martins, sito em Algoz a 13 de fevereiro. Far-vos-ei 
chegar os convites. --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- No passado fim-de-semana, tive numa concentração de utentes do Hospital do 
Barlavento Algarvio. O Dr. Pedro Nunes, Presidente do Conselho de Administração do novo 
Centro Hospitalar do Algarve, pediu-me uma reunião, penso que para esclarecer o que se 
está a passar naquele hospital. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à revisão do PDM, vou pedir ao Dr. Ricardo Tomé que desça para 
prestar os esclarecimentos solicitados.” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto prosseguiu a sua intervenção questionando 
se “a equipa continua a trabalhar, nos timings e que era também a expetativa dos 
investidores, e noutras situações a contemplar na revisão do PDM? ----------------------------------  
 ---------- Qual o trabalho de colaboração entre o DPTIG – Divisão de Planeamento de 
Território Informação Geográfica e o executivo permanente para que este plano seja 
rapidamente aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal? Era urgente a 
sua aprovação, inclusive porque pode ajudar a dar volta à situação económica do concelho.” -  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “os esclarecimentos 
são importantes a três níveis. A título de questão prévia, quero enaltecer o excelente trabalho 
que a equipa do Dr. Ricardo Tomé e ele próprio, facto que também foi reconhecido por outros 
presidentes, têm desenvolvido. É fundamental para o desenvolvimento de Silves, que a 
revisão do PDM veja a luz do dia. -------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Em primeiro lugar, recordo que o Dr. Ricardo Tomé em julho de 2013 disse que se os 
trabalhos não fossem aprovados nessa altura, o plano teria que ser refeito.-------------------------   
 ---------- Em segundo lugar, e partindo do princípio que existe uma melhor articulação entre 
divisões, questiono se as propostas que eu fiz em 27 de maio de 2013 e que foram aprovadas 
por unanimidade já se encontram refletidas na revisão do PDM? Refiro-me, nomeadamente 
ao sítio do Lavajo como perímetro urbano de S. Bartolomeu de Messines, às questões dos 
processos de licenciamento que estão em Tribunal e todas as outras situações e que pudesse 
responder por escrito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em terceiro lugar, a vereação não permanente foi confrontada por uma informação do 
Dr. Maxime Bispo, Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, que iria haver alterações à 
revisão. Quais foram as alterações solicitadas pelo executivo permanente de inclusão do 
PDM face àquela informação? E esse trabalho de inclusão vem comprometer ou não o que o 
Dr. Ricardo Tomé disse em 29 de maio de 2013 de que se não fosse aprovada a proposta da 
revisão do PDM pela Comissão de Acompanhamento da Reserva Ecológica Nacional, tudo 
teria que ser feito de novo?” ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “relativamente à última questão do Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa, o Dr. Ricardo Tomé não poderia responder pois esta situação 
não se põe, porque não houve inclusão alguma de situações que, no entender do executivo 
camarário, não poderão vir a ser incluídas mas que serão colocadas à consideração do 
executivo camarário a sua inclusão ou não, e claro, sempre acompanhado pela equipa 
responsável pelo PDM. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Isto porque o PDM tem que ser um documento que reflita não só o desenvolvimento 
urbano, mas um conjunto de projetos que permita um desenvolvimento económico, social e 
até mesmo cultural. E mais, deve ser um documento de fácil interpretação e sem situações 
que possam ser dúbias. Daí, considerar que esta última questão é da minha 
responsabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As outras questões, tenho conhecimento de quando eu era vereadora não 
permanente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra solicitando que “na presente 
ata seja incluída uma cópia da ata da reunião de Câmara extraordinária de 22 de junho de 
2013, onde apresentei algumas propostas de enriquecimento do PDM para facilitar a 
responsabilidade do Dr. Ricardo Tomé, sobre se essas situações já foram contempladas na 
revisão, cujo teor se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 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 Dr. 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. Rogério Pinto tomou a palavra questionando “qual o trabalho que 
foi feito depois de julho de 2013? O que tem sido feito em sintonia com o atual executivo 
permanente no que respeita a este documento? Era importante que o Dr. Ricardo Tomé 
informasse isso por escrito.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Exmo. Sr. Dr. Ricardo Tomé respondeu que “em relação ao que disse em maio de 
2013, também é válido hoje. Por causa da REN (Reserva Ecológica Nacional), e porque 
estamos em regime transitório, - se não fosse aprovada o PDM poderia ter que ser 
estruturalmente revisto. A CNREN (Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional) foi 
formalmente extinta em dezembro, mas mantém-se em funções devido a situações pendentes 
e, no Algarve, são três, uma delas o PDM de Silves. -------------------------------------------------------   
 ---------- Se a REN caísse, iriamos ter que fazer um PDM com alterações substantivas e, no 
limite, um plano “novo”. Estamos à espera que a REN seja aprovada. Quanto à homologação 
da cartografia, há uma informação junto da Sra. Presidente para ser desenvolvido o processo 
junto da Direcção Geral do Território para promover esse processo de homologação. -----------  
 ---------- Desde julho de 2013, fizemos primeiro a integração de algumas propostas do Dr. 
Fernando Serpa, decorrentes da concertação com o executivo, pois estávamos ainda em 
negociações; por exemplo, a expansão da área urbana de S. Bartolomeu de Messines no 
setor poente. Algumas das propostas que o executivo fez bem como outras sugestões ou 



 
 

 

observações recolhidas junto dos actores locais desde 28 de junho de 2013, têm sido 
acolhidas para vir a concertar com algumas entidades que pertencem à Comissão de 
Acompanhamento.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio questionando se “não tem havido desde 21 
de outubro de 2013 uma reunião consigo e com a sua equipa?” ao que o Sr. Dr. Ricardo 
Tomé respondeu que “após 28 de junho de 2013, entre outros assuntos abordados junto da 
CCDR, foi a dinâmica que se continua a verificar no território e que tem repercussões sobre a 
proposta de PDM. Por exemplo, a implantação do Centro de Distribuição do Grupo Jerónimo 
Martins, S.A. obrigou a reponderar a relocalização do espaço canal aí verificado e o aumento 
da zona industrial do Algoz (ALEC). Implicou ainda a concretização de duas rotundas, 
nomeadamente uma junto da Sulceram. A sensibilidade deste actor relativamente àquele 
espaço, e a similitude com a Fábrica Amorim leva-nos a ponderar redefinir o uso previsto 
passando para urbano (tal como está no PDM em vigor). -------------------------------------------------   
 ---------- No âmbito do PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território, estamos 
limitados a definir classes de uso/regimes de uso para acolher pequenos investimentos 
económicos fora do perímetro urbano: destilaria, melaria, espaço de treino para cães e gatos, 
picadeiro e outras atividades. Integram-se ainda nestes pequenos investimentos, por 
exemplo, projetos na área da saúde e sociais; um deles na área da atividade de cuidados 
continuados da Fundação Pires Negrão, outro da Associação João de Deus de S. Bartolomeu 
de Messines e outro da Associação João de Deus de Silves. --------------------------------------------  
 ---------- Estes projetos não têm acolhimento fora de perímetros urbanos na maior parte das 
situações pelo que, aferindo as possibilidades através do RJIGT (Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial) procurou-se criar uma nova classe de usos que permita a 
integração dessas atividades o que já foi articulado com a CCDR. -------------------------------------  
 ---------- Uma vez que também houve a alteração das freguesias e os dados estatísticos só 
saíram em finais de 2012, estamos a atualizar os trabalhos. E, quando tivermos orientações 
superiores, levaremos tudo a eito porque está tudo interligado. -----------------------------------------  
 ---------- O que foi concertado com a CCDR a propósito da evolução do PDM foi que, após 
existir o inquérito público integraremos as alterações com algumas condicionantes e daremos 
novamente conhecimento ao público através de um inquérito público “atípico”.” -------------------  
  --------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto prosseguiu dizendo que “assuma a Sra. 
Presidente o mais rapidamente possível o que diz, pois estamos a cansar quem quer investir. 
O investimento é prioritário no nosso concelho. O trabalho que esta equipa fez é de 
excelência e até como orientação para outros concelhos e não só, e, por isso, é importante 
que o executivo permanente dê prioridade que é a número um.” ---------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “é um documento fundamental 
do ponto de vista estratégico e tenho a ideia que o assunto quanto mais depressa avançar, 
melhor.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio chamando a atenção para “a Câmara 
Municipal aprovou projetos e licenciou obras que não podia ter feito. Este PDM tem que servir 
para limpar essas situações. Por isso, apelo que sejam anexas as propostas postas por mim 
para salvaguardar aquela situação. Isto é essencial. -------------------------------------------------------    
 ---------- Reforço a ideia de que deve ser dada a prioridade máxima para a revisão do PDM, 
destacando a Sra. Presidente os meios humanos e técnicos para concluir o PDM.” --------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “ a equipa do PDM não tem acrescentado 
nada, pois o meu cuidado tem sido o do levantamento de situações em que a Câmara 
Municipal aprovou menos bem. Também tenho tentado manter uma ligação com os possíveis 
investidores para os tranquilizar. O PDM é para avançar mesmo.” -------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto tomou a palavra dizendo que “dou os 
“parabéns” à Sra. Presidente pela entrevista que deu ao Jornal “Terra Ruiva”. Há coisas que 
podemos dizer que não devemos fazer pressão sobre o que foi dito. ----------------------------------  
 ---------- Quando assumimos as nossas funções, estamos cá para trabalhar: “agradeço” as 
recomendações da nota prévia e da nota final na informação agora entregue e datada de 29 
de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à iluminação elétrica já sabíamos que o processo estava em tramitação. O 
que pretendíamos era saber para quando o início dos trabalhos de proteção da Cruz de 
Portugal e da zona envolvente ao Palácio da Justiça. ------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à habitação social, o que eu pretendo saber é se o executivo permanente tem 
legitimidade para intervir nas pates interiores comuns dos prédios (hall, escadas) e aljerozes, 
seguindo-se trabalhos de pintura – por administração direta”. -------------------------------------------  
 ---------- Solicitava um parecer jurídico sobre esta situação. ----------------------------------------------  
 ---------- Quanto à requalificação do alpendre do trator, pretendo saber quem a fez e, se foi 
feita pela autarquia foi ao abrigo de que protocolo?”, ao que o Sr. Vereador Mário Godinho 
respondeu que “foi feita pela Associação de Pescadores.” -----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “relativamente às 
autocaravanas, verifico que existe uma fila permanente a despejar as cassetes junto das 
tampas de esgoto. Trata-se de um assunto ambiental que juntamente com o estacionamento, 
e os resíduos sólidos urbanos tem que ser resolvido. ------------------------------------------------------  
 ---------- O que é que o executivo permanente pensa fazer quanto ao Silo Auto de Armação de 
Pera? Vai abrir ou não este ano? --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quando pensa intervir no parque de estacionamento junto às Piscinas? ------------------  
 ---------- Questiono ainda sobre a situação do funcionário aposentado Sr. Carlos Alberto 
Coelho Ramos quanto às horas extraordinárias alegadamente não pagas. --------------------------  
 ---------- E em relação ao Al-Teatro, o que é que o executivo permanente pensa fazer? ----------   
 ---------- Relativamente à inauguração do Estádio Municipal de Armação de Pera dou os 
parabéns ao Sr. Vice Presidente, pois desde que regressou ao serviço, as coisas têm 
avançado a outro ritmo. Contudo, contesto se é só feito o corredor na zona nascente, para os 
carros passarem ou se é rebaixado para levar touvenant ou cascalho da ribeira. Se a 
intervenção não for feita, a lama escorre e porá em causa todo o investimento feito. -------------  
 ---------- Quanto à passagem de cerca de 50 m² não pavimentados entre o Centro de Saúde 
de Silves e o Instituto Piaget, o que pensam fazer no futuro?  -------------------------------------------  
 ---------- Quando é que as Juntas de Freguesia recebem os montantes respeitantes à 
comparticipação com os CEI – Contrato de Emprego Inserção?” ---------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “a zona envolvente ao Palácio da Justiça 
continua a ser uma preocupação nossa e foi pedido aos nossos arquitetos, um projeto 
exequível por nós e que inclua a musealização da Cruz de Portugal porque embora já exista 
projeto, pensamos não ser exequível. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicitamos também aos nossos arquitetos um projeto para o Jardim Cancela de 
Abreu e para o espaço envolvente à Casa Mortuária de Silves. -----------------------------------------  
 ---------- Estamos a fazer um levantamento dos espaços de auto-caravanas explorados por 
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao Silo Auto ainda não pensamos sobre o assunto.  ----------------------------------  
 ---------- Reuni-me com o Sr. Carlos Alberto Coelho Ramos, com a Dra. Isabel Santos, Chefe 
da Divisão de Recursos Humanos, o Dr. Tiago Martins, Chefe da Divisão de Máquinas e 
Viaturas, o Dr. Maxime Bispo, Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência e a Dra. Dina 
Baiona, Diretora do Departamento de Administração Geral e analisamos a documentação que 
o senhor apresentou e que alegadamente permitiria o pagamento das horas extraordinárias e 
respetivos valores. A nossa posição é a de que independentemente de ter passado ou não o 
prazo para a contestação, se pagaria o que houvesse por pagar. Constatamos porém que o 
senhor não conseguiu argumentar e provar as horas extraordinárias realizadas. Verificamos 



 
 

 

os recibos desde 2003, todos com as horas refletidas e o senhor disse que não conseguia 
dizer mais nada. Sem sustentabilidade de documentação não poderíamos pagar mais nada. --  
 ---------- Relativamente à Companhia de Teatro, AL-Teatro, a responsável já veio ter connosco 
e pediu apoio. Esta é a segunda de duas companhias de teatro no Algarve, mas dentro das 
possibilidades da Câmara Municipal estamos a trabalhar para dinamizar a cultura do 
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos 50 m² compreendidos entre o Instituto Piaget e o Centro de Saúde de 
Silves, estamos a tentar arranjar esse troço. -----------------------------------------------------------------  
 ----------  Quanto às Juntas de Freguesia, estamos a trabalhar nos acordos de execução, mas 
em relação à comparticipação dos Contratos de Emprego Inserção, a transferência irá ser 
feita através de um protocolo.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra dizendo que “as dúvidas aceitava-as 
de quem não esteve cá, mas não de si (Dr. Rogério Pinto). Tenho um dossier da Silves Pólis 
que prevê o terminal rodoviário e o enquadramento paisagístico da Cruz de Portugal. A 
maneira como coloca o assunto faz-me confusão. Se no tempo das vacas gordas não 
resolveram, é agora, no espaço de quatro meses que querem que façamos tudo? ----------------   
 ---------- Em relação às juntas de freguesia tivemos o cuidado de auscultar os seus 
presidentes sobre a sua situação financeira e todos eles disseram que não tinham problemas 
até final de fevereiro. O que está previsto é que na próxima reunião de Assembleia Municipal 
em Fevereiro, este assunto seja submetido a deliberação. -----------------------------------------------  
 ---------- Quanto às obras do Estádio Municipal de Armação de Pera temos tido reuniões no 
local, conjuntamente com os órgãos deliberativos do Clube de Futebol Os Armacenenses.” ---  
 ---------- Chamo a atenção para o estado deplorável de tanto camião e máquinas avariados. O 
Eng.º Tiago Martins e restantes trabalhadores disseram-nos que não eram reparados porque 
não tinham podido adquirir em 2012 as peças para a sua reparação e utilizavam-se as 
máquinas até à exaustão.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “há que clarificar a situação porque não 
foi assim que aconteceu.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto tomou a palavra dizendo que “quanto à 
entrevista dada pela Exma. Sra. Presidente ao Jornal “Terra Ruiva” quando me perguntam o 
que é estar na oposição respondo: não apreciei a opinião de não haver relação alguma. A 
postura do PSD tem sido de colaboração e não de oposição por princípio.” -------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio questionando “qual a situação atual dos 
Diretores de Departamento e Chefes de Divisão. Vão ser reconduzidos ou não?” -----------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que, “atendendo à organização suspensa, 
mantemos tudo igual nesse sentido. Temos os Chefes de Divisão em regime de substituição 
até um futuro concurso.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Vereador questionou então “quando é que haverá esse futuro concurso e que será 
o limite até ao qual poderá haver substituição.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente transmitiu que “no passado dia 17 de janeiro houve reunião 
de chefias e demais responsáveis em que lhes solicitamos uma pronúncia de forma anónima 
sobre a orgânica, para que depois, juntamente com as nossas ideias, ser elaborada uma 
proposta.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “isto porque o que foi 
dito na sua entrevista dada ao Jornal “Terra Ruiva”, é que os Diretores de Departamento e os 
Chefes de Divisão tinham todos cartão laranja. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Até esse concurso, as atuais Chefes de Divisão ficam ou não?” ao que a Exma. Sra. 
Presidente respondeu que “ficam.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu solicitando “uma cópia do desmentido 
sobre a notícia publicada no Jornal “Correio da Manhã” na qual a Sra. Presidente dizia que 
“os trabalhadores tinham vícios”. ---------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Questiono ainda se houve algumas reuniões de credores da Fábrica do Inglês no 
âmbito da insolvência?” ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que “não houve reunião 
nenhuma.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa finalizou chamando a atenção “para a limpeza 
das valetas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao Silo Auto de Armação de Pera, penso que chegou à cerca de um mês à 
Câmara Municipal uma proposta, aprovada pela Assembleia de Freguesia de Armação de 
Pera para que aquele espaço recebesse a sede da junta de freguesia.” ------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA 
EDIFICAÇÃO DESTINADA A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, EM PRÉDIO SITO NA TRAVESSA 
DA ARROCHELA, N.º 14, SILVES.------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Pedro Miguel Infante da Silva Gonçalves Matias. --------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação técnica e do parecer da Direção Regional da Cultura do Algarve. --------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, 
EM PRÉDIO SITO EM CANAIS, TUNES. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Norberto José Rosa Cabrita.-----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à União de Freguesias 
de Algoz/Tunes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA EM SILVES-GARE. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Argentina Ramos Correia. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos do termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto de arquitetura de 
acordo com a informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÕES EXISTENTES EM PRÉDIO SITO EM CORTEZÕES, TUNES. ------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria da Luz Santos Costa. ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
técnica e transmitir à requerente. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, EM PRÉDIO SITO 
NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, EM ARMAÇÃO DE PERA. --------------------  
 ---------- REQUERENTES: Maria Clotilde Vilarinho Figueira Santos e outros. -----------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, parecer do Dr. João Aires de 
Goes e Anúncio n.º 244/2013, referente à homologação do Auto de Delimitação do Domínio 
Público Marítimo, publicado no Diário da República n.º 129 de 8 de julho de 2013, dos quais 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE UM ESPAÇO DESTINADO 
A COMÉRCIO, COM A JUNÇÃO DE DUAS FRACÇÕES EXISTENTES NO PRÉDIO SITO NA 
RUA JOÃO DE DEUS, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel da Silva Guerreiro. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia de acordo 
com a informação prévia. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORAIDA, SITA NA RUA 
NOVA AMOROSA, EM AMOROSA. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Eugénio Mamede Correio Guerreiro. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL DO PRÉDIO SITO NA RUA DO CASTELO, EM SILVES. -----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel Duarte Gomes. ----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o prédio em regime de 
propriedade horizontal, de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM, EM PRÉDIO 
SITO EM TUFOS, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: João Vitorino Alves. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e transmitir 
ao requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DO APARTAMENTO SITO NO LOTE 18, 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO 5/00, FRACÇÃO M, TORRE, QUINTA DOS ARCOS. ---------------  
 ---------- REQUERENTES: Piort Rafal Kubalka e Sylwia Edyta Cedro. ---------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e 
emitir documento comprovativo. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL E LIGAÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO SITO EM HORTA DA CAIXA DE ÁGUA, SILVES. ---------  
 ---------- REQUERENTE: Casa Granturismo, Sociedade de Construções, Lda. ---------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a receção provisória parcial das 
obras de urbanização de acordo com o auto de vistoria e informação técnica. Mais se delibera 
autorizar a ligação da iluminação pública de acordo com a informação técnica. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 
AGRÍCOLA EM PRÉDIO SITO NO MONTE BOI, EM S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ------  
 ---------- REQUERENTES: Maria Eugénia Ventura Martins e outros. -----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA NA BERNARDA, S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Diamantina Valente Cabrita. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia, 
aceitando-se a declaração apresentada pelo requerente e demais termos da informação 
técnica.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DE APARTAMENTO, SITO NA FRACÇÃO 
G, DO EDIFÍCIO EDIFÉLIX, NA AV.ª BEIRA-MAR, EM ARMAÇÃO DE PERA. ---------------------  
 ---------- REQUERENTE: Luís Manuel de Jesus Garcia. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e 
emitir documento comprovativo. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NAS RUAS 
GIL EANES E VASCO DA GAMA E RUA DO POÇO E BARTOLOMEU DIAS, EM PÊRA. ------   
 ---------- REQUERENTE: Manuel Luís Alves Teixeira. ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura de 
acordo com as informações técnicas de 06 de dezembro de 2013 e de 23 de janeiro de 2014 
e o parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pera. ---------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO DE EDIFÍCIOS, EM PRÉDIO SITO NA 
TAPADA, EM SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: MONTAGRAR – INVESTIMENTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA. -------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, comunicar o teor do parecer da CCDR – 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve à requerente. ---------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------  
 ---------- 5.1 – ASSUNTO – PROPOSTA DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
DE NOVO CAMINHO NO SÍTIO DA FOZ DO RIBEIRO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.  



 
 

 

 ---------- Presente informação do Departamento de Obras Municipais, Equipamento e 
Ambiente, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de execução do 
caminho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO MISTO, INSCRITO NA RESPETIVA 
MATRIZ CADASTRAL SOB O ARTIGO 69, SECÇÃO BF E ARTIGO URBANO 3695 E 
INSCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
8448/20110602, SITO EM QUEIMADAS, CABÊÇAS, FREGUESIA E CONCELHO DE 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Rosa do Nascimento Correia. -------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão dos Assuntos Jurídicos, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS EM 
VIATURA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Bento José Ferrão Fialho. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos e pedido do requerente, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manter o teor da deliberação de câmara 
de 20 de novembro de 2013 de acordo com o parecer jurídico. -----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, INSCRITO NA 
RESPETIVA MATRIZ CADASTRAL SOB O ARTIGO 51, SECÇÃO LS E INSCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 16573/20131219, SITO 
EM CARVOEIRO, FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Luís Manuel Ramos Costa, Paulo Jorge Ramos Costa e Nuno 
Joaquim Costa Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão dos Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO DE CAMINHO NA FOZ DO 
RIBEIRO – AVALIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO, A DESANEXAR DO PRÉDIO MISTO, 
COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 57, DA SECÇÃO BJ, E ARTIGO MATRICIAL 
URBANO N.º 464, DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Sílvia Maria Martins Cabrita e outros. ---------------------------------------  
 ---------- Presente pedido do requerente e informação do Sector de Acção Social, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o valor de 2,50 €/m² de acordo com 
o laudo avaliatório. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 
VIATURAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. ---------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente Informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.------------------------ --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, contratar o fornecimento de viaturas 
para recolha de resíduos sólidos através de concurso público, de acordo com o artigo 36.º do 
Código dos Contratos Públicos e com a informação. Mais se delibera aprovar as peças do 
procedimento anexa àquela informação, bem como a composição do júri proposta e respetiva 
remessa à Assembleia Municipal para autorização de compromisso plurianual. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – DESPACHO DA EXMA. SRA. PRESIDENTE, RELATIVO AOS 
HORÁRIOS DE TRABALHO A SEREM PRATICADOS PELO MUNICÍPIO DE SILVES. ---------  
 ---------- Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – DESPACHO PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DO ACORDO 
COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA (ACEEP) COM O STAL – 
SINDICATO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EMPRESAS 
PÚBLICAS E AFINS, NO ÂMBITO DO HORÁRIO DE TRABALHO DOS TRABALHADORES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente despacho mencionado e minuta de acordo, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 24 de janeiro de 2014 bem como o consubstanciado em 27 de janeiro de 2014 
através de assinatura do acordo coletivo. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 trinta e cinco 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 
 ---------- Directora do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Silves, a 
fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


