
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 4  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013.  ----------------  
 ---------- Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, 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. Rodrigo Manuel Lamim das Neves, 
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.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Mário 
José do Carmo Godinho, tendo sido substituído pela Sra. Vereadora Dra. Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, que lhe seguia sucessivamente na lista. ----------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos, tendo informado que, por motivos de 
saúde, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Secretária das Reuniões de Câmara, se 
encontra ausente, não poderá secretariar a presente reunião de Câmara. ---------------------------  
 ---------- Propôs que, enquanto a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona estiver impedida de 
desempenhar as suas funções de Secretária das Reuniões de Câmara, estas sejam 
secretariadas pelo Sr. Adjunto da Presidência, Dr. Máxime Antóine René Fernando Sousa 
Bispo. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 em dinheiro 
nele acusado é de 12.320,93€ (doze mil trezentos e vinte euros e noventa e três cêntimos). ---  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi aprovada a ata Nº 2 da reunião Ordinária Pública de Câmara realizada a 06 de 
Novembro de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não foram prestadas informações. -------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa começou a sua intervenção dizendo que “a Sra. 
Presidente falou nas negociações iniciadas com o BES – Banco Espirito Santo e com o BCP 
– Banco Comercial Português, esquecendo-se de referir a situação com a CGD - Caixa Geral 
de Depósitos. Questiono o que foi feito até agora?” tendo a Sra. Presidente respondido que 
“encontra-se agendada uma reunião para o dia 25 de novembro.” -------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu referindo que “antes das eleições, a 
CDU pronunciou o apuramento de responsabilidades no caso “Viga d`Ouro”. Interpelo a Sra. 
Presidente se já foi feito alguma coisa relativamente ao apuramento de responsabilidades no 
âmbito do Processo “Viga d`Ouro”?” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “não vou deixar de apurar as responsabilidades, 
mas consideramos prioritário primeiro resolver o diferendo com os bancos e depois apurar as 
responsabilidades, lembrando que só estou cá há um mês.” ---------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu frisando que “há poucos dias a Sra. 
Presidente deu uma entrevista, onde diz que não concorda com o Projeto da Praia Grande. 
Eu sou a favor do mesmo. Existe alguma veracidade nesta notícia? O que é que pensa 
fazer?” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “quanto a esse projeto sou contra a forma como o 
mesmo é apresentado. Considero que não está adequado às necessidades locais, e temo 
que venha a ter o mesmo fim de outro empreendimento situado no concelho do lado. Referi, 
na altura, que deveria haver investimento naquela zona, com outro fim, do género Eco-
Turismo, como forma de preservar aquela zona em termos ambientais. Quanto às 
associações ambientais, aquando de uma reunião pública, solicitaram uma reunião comigo, 
que ainda não se realizou, e na qual os irei ouvir.” ----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou indagando que “mas está a favor ou 
contra o projeto em concreto que está aprovado? Que está em execução? Vamos executá-lo? 
Vai propor alterações? Já contactou com os promotores? O que pensa fazer sobre o 
mesmo?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “o projeto divide-se em 5 Unidades de Execução. A 
primeira Unidade de Execução já está aprovada. Quanto a isso não haverá nada a fazer, mas 
houve ontem uma reunião com a Finalgarve, S.A. e da parte deles houve abertura no sentido 
de apresentar o projeto em filme 3 D para demonstrar que o Impacte Urbanístico não é tão 
denso como se diz. Garantiram que poderia haver diálogo e concertação para eventuais 
alterações nas outras Unidades de Execução.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra solicitando “uma cópia da 
decisão já emitida pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos. Qual o ponto 
de situação dos pagamentos à PLMJ – Sociedade de Advogados, R.L.? O que foi pago? 
Quais são os processos em que continuam a intervir? Quais são os pedidos de honorários ou 
despesas em trânsito? E o que pensa o Executivo Permanente fazer quanto à manutenção ou 
não, destes ilustres advogados ao serviço da Autarquia?” ao que a Sra. Presidente respondeu 
que “existem vinte e seis mil euros de pagamentos em atrasos, que não estão cabimentados, 
nem adjudicados em lado nenhum. Temos agendada uma reunião com eles no próximo dia 
25 de novembro.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando “qual a situação do 
Intermarché de S. Bartolomeu de Messines? Tem havido contacto com os Administradores do 
Intermarché para a reabertura do estabelecimento de forma a serem recuperados os postos 
de trabalho?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “já houve contato com o Administrador, Dr. Phillipe 
Bourroux. Ainda não sei se já se iniciaram as obras para o novo espaço, mas há o 
compromisso de que os trabalhadores recuperem os seus postos de trabalho, sem descurar a 
situação do comércio local. Quando à loja existente no centro da vila, estão a resolver a 
situação em tribunal, e logo que esteja tudo resolvido, vão reabri-la.” ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando se “a Sra. Presidente 
tem conhecimento do investimento que a Intertalhos – Sociedade de Carnes, Lda está a 
efetuar em S. Bartolomeu de Messines?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “não tenho 
conhecimento, mas vou averiguar.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu solicitando que a “Sra. Presidente 
informe o que pretende fazer com os juristas que prestam serviço à Câmara Municipal de 
Silves, em que termos pretende fazê-lo e qual o papel conferido à DAJ – Divisão de Assuntos 
Jurídicos. Quais os pagamentos feitos desde o início do ano a cada um dos juristas, 
processos confiados e assuntos em dívida? ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Solicito também, o ponto de situação relativamente à identificação de todos os 
trabalhadores com contrato a termo certo, e qual o seu término. ---------------------------------------  
 ---------- Questiono também, relativamente aos contratos que cessam em 2014, qual a posição 
do executivo permanente?” ----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “logo que assumi funções, solicitei uma listagem, e 
tomei conhecimento que existem 21 funcionários que estão nas escolas, cujos contratos não 
podem ser renovados, e que cessam em 2013. Solicitei logo uma reunião com o Sr. 
Secretário de Estado da Educação, apelando à resolução deste problema, para criação de 
uma renovação excecional, a prever na lei. Se isto não resolver, estamos a trabalhar numa 
solução alternativa, que não posso ainda revelar. Os trabalhadores envolvidos têm 
conhecimento de tudo isto, pois reuni com eles.” ------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “lamento que estes 
assuntos de extrema delicadeza não tivessem vindo antes a Reunião de Câmara. São 
assuntos delicados, que devem merecer o nosso contributo, porque é o destino das pessoas 
que está em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- É da responsabilidade do Executivo Permanente tudo fazer e assegurar a 
permanência destes trabalhadores ao serviço do município, ainda mais na atual conjuntura 
económica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E quero aqui uma vez mais, pese embora não ter acesso ao teor dos contratos 
destes trabalhadores, mas cuja cópia solicito, reconhecer o esforço que o antigo Presidente 
da Câmara Municipal fez para assegurar a renovação dos contratos aos mesmos 
trabalhadores, e com o mesmo enquadramento temporal. ------------------------------------------------  
 ---------- Por isso o grande desafio que é feito ao Executivo Permanente e restante Vereação, 
é procurar uma solução para estes trabalhadores. Espero que na próxima reunião o executivo 
permanente nos diga mais sobre o assunto.” -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “relativamente à questão 
da Praia Grande, conjuntamente com aquilo que foi pedido pelo Dr. Fernando Serpa, a junção 
de qualquer outra informação que se mostre conveniente para melhor nos inteirarmos do 
processo,” ao que a Sra. Presidente “informou que será atendido.” ------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “peço à 
Sra. Presidente que remeta à Reunião todos os assuntos que se mostram relevantes, como 
aconteceu no caso dos trabalhadores afetos as escolas,” ao que a Sra. Presidente respondeu 
que “será tido em conta”. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Dr. Rogério Santos Pinto tomou a palavra dizendo que “manifestei preocupação 
com os contratos a termo, no início do ano escolar, com o Sr. Secretário de Estado da 
Educação. Na altura, tudo estava preparado para resolver o problema. ------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse que tinha um plano B, mas espero que tudo se resolva pelo 
Lado A, porque há que solucionar o emprego destas pessoas, para assegurar o 
funcionamento das escolas, e a satisfação dos alunos e seus Encarregados de Educação. É 
um problema Nacional, para fazer pressão junto do Governo, e resolver tudo isto da melhor 
maneira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há que ter em conta que muitos destes funcionários foram transferidos pelo Estado 
ao Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ainda não chegou qualquer resposta de qualquer assunto. Percebemos que os 
serviços estão atarefados e não podem dedicar-se exclusivamente em responder à vereação, 
mas continuamos por aguardar pelas respostas aos pedidos de informação que fizemos. ------  
 ---------- Chamo a atenção à desmatagem das bermas, onde subsiste o problema dos lixos e 
do lixiviado, dos monos, que continuam a ser o cartão-de-visita do nosso concelho. Talvez 
seja de aproveitar o apoio dos Bombeiros na resolução deste problema. ----------------------------  
 ---------- Questiono também, qual o ponto de situação, relativamente ao problema das escolas 
de S. Bartolomeu de Messines e a ampliação da Escola EB1 de Alcantarilha, o projeto de 
requalificação do Mercado de Alcantarilha, a zona envolvente do Tribunal, a Câmara 
Municipal de Silves fez um empréstimo e ainda não o executou? Porquê? E quanto à Cruz de 
Portugal? Teve uma intervenção de recuperação, mas carece de proteção.-------------------------  
 ---------- Qual o ponto de situação para requalificação dos apoios de pesca em Armação de 
Pera? Tem todo o meu apoio. Existem materiais no armazém para que essa obra seja feita 
rapidamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O que é que o Executivo Municipal permanente pensa em relação à exploração das 
Casas Mortuárias de Silves e Armação de Pera? -----------------------------------------------------------  
 ---------- O Executivo mantém, ou não, o plano de água para S. Bartolomeu de Messines? O 
que vai fazer quanto aos parques infantis e quiosque do Jardim de S. Bartolomeu de 
Messines? Qual o ponto de situação, se já foram feitas as obras de adaptação à Lei dos 
Parques Infantis existentes no Concelho de Silves?” -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE DENÚNCIA – PERIGO PARA A SAÚDE E 
SEGURANÇA PÚBLICA NO “SALÃO DE BAILE” DA ESTAÇÃO DO POÇO BARRETO – 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. -------------  
 ---------- Presente informação do Serviço de Fiscalização, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar os bons ofícios da GNR para 
que averigue se continuam a ser realizados espetáculos de música ao vivo, sem licença, no 
recinto identificado na informação técnica do Delegado de Espetáculos de 29 de julho de 
2013, e notificar o denunciado do teor da presente deliberação, para esclarecer o que tiver 
por conveniente, no prazo de 10 (dez) dias úteis. -----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SOBRE A VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM PRÉDIO SITO EM CASA QUEIMADA, 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Palácio Properties, Lda. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar viável a proposta urbanística, 
nos termos e com as condicionantes previstas na informação técnica da DGU – Divisão de 
Gestão Urbanística, de 13 de novembro de 2013. ----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE INCLUSÃO DO LOTE 7 DO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO 1/83, SITO EM S. SEBASTIÃO, ALGOZ, NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando Calado. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, que o futuro PDM de Silves, em sede 
de revisão, inclua a área relativa ao presente alvará de loteamento n.º 1/83, como incluído em 
perímetro urbano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO 
SITO EM VALES DE PERA, PERA. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Nelson José Marques do Carmo. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder ao requerente o prazo de 60 
(sessenta) dias úteis para apresentar parecer instrutório da Comissão Regional da Reserva 
Agrícola. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS 
DE URBANIZAÇÃO A EXECUTAR EM PRÉDIO SITO NA HORTA DO ALGOZ, ALGOZ. -------  
 ---------- REQUERENTE: Zélito – Construções, Lda.--------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presentes informações da Divisão de Gestão Urbanística, da Divisão de Obras 
Municipais e Trânsito e ofício da Freguesia de Algoz, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, promover a execução das obras de 
conclusão das infra-estruturas, em substituição do promotor urbanístico, de acordo com o 
parecer da DGU – Divisão de Gestão Urbanística de 03 de julho de 2013, e determinar a 
adoção dos procedimentos propostos na informação técnica da DOMT – Divisão de Obras 
Municipais e Trânsito de 30 de agosto de 2013. -------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE 
PROPRIEDADE HORIZONTAL, NO PRÉDIO SITO NO LOTE B, DA PRACETA GIL EANES, 
EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rui Jorge de Brito Nogueira 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 técnica da DGU - Divisão de Gestão 
Urbanística de 03 de outubro de 2013 e certificar nos termos da mesma. ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE 2 ESPAÇOS COMERCIAIS 
PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS, NAS FRACÇÕES A E B, DO EDIFICIO SITO NO GAVETO 
DA RUA CRUZ DA PALMEIRA COM RUA FRANCISCO GOMES PABLO, EM SILVES. --------  
 ---------- REQUERENTE: Maria da Ascensão dos Santos Loia Mourinho. ----------------------------  
 ---------- 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, 
aceitando a justificação apresentada quanto à proposta de dispensa de estacionamento. ------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE APOIO DE PRAIA COMPLETO 
COM EQUIPAMENTO ASSOCIADO, NA PRAIA DE ARMAÇÃO DE PERA. ------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Marco Soares, Vieira & Vieira, Lda. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença 
administrativa de obras deferida em 01 de agosto de 2012. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DA ÁREA DO LOTE Nº 1, DO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 12/2006, EM PRÉDIO SITO NO MALHÃO, ALCANTARILHA.  
 ---------- REQUERENTE: FINOBRAL – Construções, Lda. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer do Dr. João Aires e informação da Divisão de Gestão Urbanística, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, dar provimento ao peticionado pela 
requerente, nos termos e de acordo com os fundamentos do parece jurídico de 21 de outubro 
de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NA RUA 5 
DE OUTUBRO, EM TUNES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Eduardo Alexandre Neto Sequeira. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença 
administrativa de obras deferida em 06 de julho de 2011. ------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO NO PRÉDIO SITO EM CRUZ GRANDE, S. BARTOLOME DE MESSINES. ----  
 ---------- REQUERENTE: Arnaldo José Gonçalves. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de 
operação de loteamento urbano, sem prejuízo da realização da audiência prévia do promotor 
urbanístico, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação da presente deliberação. ---------  
 ---------- O Vereador Dr. Fernando Serpa declarou-se impedido e ausentou-se da sala de 
reunião.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO 
DE MURO, SITA EM POÇO DO GUEINO, S. BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel Correia Neves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença 
administrativa de obras deferida em 16 de março de 2011. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA EM QUINTA DA LARGA VISTA, ALGOZ. --------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Carlos Alberto Ferreira Carreira. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a insusceptibilidade de legalização da 
obra, nos termos da informação técnica da DGU – Divisão de Gestão Urbanística de 23 de 
abril de 2013, sem prejuízo da audiência prévia do requerente, no prazo de 10 dias úteis. ------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO DE MANUEL BORGES DA 
SILVA, PELA EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO EM ARMAÇÃO DE PERA, NO VALOR DE 
140.000,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do DAG – Departamento de Administração Geral, cópia do 
protocolo e Relatório de Avaliação, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter ao DPTIG – Divisão de 
Planeamento do Território e Informação Geográfica, para informar o que tiver por 
conveniente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
TAXAS DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E DE PUBLICIDADE AOS COMERCIANTES DAS 
FREGUESIAS DE ARMAÇÃO DE PERA, ALCANTARILHA E PERA, COMO FORMA DE 
ATENUAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM 2013, DEVIDO À "PRAGA DE MOSQUITOS”. ---   
 ---------- REQUERENTE: PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. -----------------------------------  
 ---------- Presente proposta apresentada, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. 
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “foi feito um despacho para que os 
serviços informem o que é que internamente foi feito para prevenir e combater a praga de 
mosquitos ocorrida durante o Verão de 2013. Por outro lado, temos a nova lei das Finanças 
Locais que restringe as isenções de taxas,” ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto 
respondeu que trata-se de uma “proposta justa, tendo em conta o que se passou este verão. -  
 ---------- E após a aprovação nesta reunião deverá ser objeto de deliberação da Assembleia 
Municipal de Silves.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “há que distinguir a situação do tornado, em Silves, 
com a situação nas nascentes em Armação de Pera, Alcantarilha e Pera.” --------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “situações iguais devem ser 
tratadas por igual, porque os mosquitos é tão imprevisível, como o tornado.” -----------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “não são bem iguais, uma coisa é fenómeno da 
natureza, o tornado, totalmente imprevisível, outra é a dos mosquitos, que estamos a apurar o 
que a Câmara Municipal fez, ou não, para evitar o que aconteceu.” -----------------------------------      
 ---------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, tomou a palavra 
alertando para que o novo circunstancialismo subjacente à entrada em vigor da nova Lei das 
Finanças Locais e referindo que a proposta apresentada tem uma fundamentação um pouco 
ténue. As isenções têm de ter na base uma fundamentação clara reportada objetivamente a 
2014 e ser objeto de aprovação por deliberação da Assembleia Municipal de Silves. A 
proposta parece implicar mais uma indemnização do que uma isenção de taxas. Esta 
proposta aparenta não cumprir o princípio da legalidade tributária, em matéria de isenção de 
taxas.” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu referindo que “no passado foi seguido o 
procedimento da proposta para o tornado de Silves e foi aceite sem obstáculos legais,” ao 
que a Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu que “volto a reiterar o que disse antes.” ----------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra propondo “a solicitação de um 
parecer jurídico à DAJ – (Divisão de Assuntos Jurídicos), sobre a proposta apresentada pela 
vereação PSD. Também para a proposta da Feira de Todos-os-Santos como Feira Franca 
não, podia a isenção solicitada deixar de ir a Assembleia Municipal pelo que solicito um 
parecer jurídico sobre se era possível ou não a Câmara Municipal votar favoravelmente essa 
proposta e se o executivo municipal permanente poderia apresentar esse tipo de proposta.” --  
 ---------- A Sra. Presidente, colocou as propostas à votação. ---------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico à DAJ – Divisão 
de Assuntos Jurídicos, sobre a presente proposta, bem como se era possível ou não, a 
Câmara Municipal de Silves votar favoravelmente a proposta de Feira Franca de 2013 e se o 
Executivo Municipal Permanente poderia apresentar a proposta de realização de Feira 
Franca.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DAS REDES, 
N.º 8, EM ARMAÇÃO DE PERA.  --------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: António Silva Barbosa. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente ofício do requerente, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à DAJ – Divisão de 
Assuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE À RESPOSTA 
DADA AO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO FORMULADO POR MARIA DA GLÓRIA LAGINHA 
PEREIRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: DECO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA AO 
CONSUMIDOR -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos e pedido da reclamante, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
e notificar o teor do mesmo à reclamante. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 19. -------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração orçamental, 
com os votos a favor do Executivo Municipal Permanente e a abstenção dos vereadores do 
PS e do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração orçamental, 
com os votos a favor do Executivo Municipal Permanente e abstenção dos vereadores do PS 
e do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - 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, indeferir o peticionado pelo reclamante, 
nos termos e nos fundamentos do parecer jurídico de 12 de novembro de 2013, sem prejuízo 
da audiência prévia do reclamante, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação da 
presente deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS 
CORRESPONDENTES AOS AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LETIVO 2013/2014 
PARA OS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Sector de Educação, ofícios do Agrupamento de Escolas de 
Silves e do Agrupamento de Escolas Dr. António da Costa Contreiras e Despacho n.º 
11861/2013, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a transferência para os 
agrupamentos escolares das verbas mencionadas na presente informação do Sector de 
Educação de 07 de novembro de 2013. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SILVES NO CONSELHO DA COMUNIDADE DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE 
SAÚDE ALGARVE II – BARLAVENTO. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: ARS Algarve – Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. ---  
 ---------- Presente ofício da requerente, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento da nomeação do Dr. 
Francisco Martins como representante das Câmaras Municipais do Algarve na entidade 
pública identificada no ofício. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 
ANO LETIVO 2013/2014 - RESOLUÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO CIRCUITO SBM 
14.  -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a resolução do contrato referente ao 
circuito SBM 14, de acordo com os fundamentos constantes das informações do Sector de 
Educação e da Secção de Aprovisionamento, e ao abrigo dos artigos 335/1 e 312/1) a do 
CCP – Código dos Contratos Públicos sem prejuízo da audiência prévia, a realizar no máximo 
de 10 dias úteis a contar da notificação da presente deliberação ao interessado prestador do 
serviço.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

----------E sendo doze horas e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente acta que 
foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Adjunto da Presidência, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  --------------------------------------  


