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 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 42  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015  ------------------------  
 ----------- Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta minutos, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma 
Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Técnica da Câmara 
Municipal de Silves.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 3.791.019,27 € (três milhões, setecentos e noventa e um mil e dezanove euros e vinte e 
sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 494.691, 74 € (quatrocentos e noventa e 
quatro mil seiscentos e noventa e um euros e setenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Exma. Sra. Presidente dizendo que “dou início à reunião de 25 de 
novembro de 2015 informando que, como é habitual, passamos à sua gravação. Servirá como 
elemento de auxílio para quem está a transcrever a ata e, se houver alguma dúvida no que aqui se diz, 
ser esclarecida na gravação. A gravação será apagada após a aprovação da ata.” ---------------------------   
 -----------  --------------- A Sra. Presidente passou de seguida a entregar, os esclarecimentos pedidos pela  
Vereação Não Permanente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1 – Despesas com refeições e alojamentos (através do Executivo e GAP) ---------------------------  

Rubricas Anos 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Alojamentos 1 883,16  116,00  412,20 

Refeições 2 546,32 1 251,90 1 791,15 819,87 1 360,60 

 
 ----------- Relativamente ao período do atual mandato autárquico, incluem-se as “despesas de 
alojamento” dos anos de 2013 e 2015, bem como as “despesas de refeições” dos anos de 2014 e 
2015; as “despesas de alojamento” relativas a 2015, incluem a participação da Presidente da Câmara, 
do Presidente da AM e do representante das freguesias, no Congresso da ANMP, em Tróia. --------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra informando que “temos sido convocados para a 
apresentação de alguns Embaixadores que estão em Portugal, através da CI-AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, nomeadamente do México, do Brasil e de Angola, sendo que é essa 
entidade que nos representa sempre que não nos é possível estar presente. -----------------------------------  
 ----------- Têm sido estabelecidas algumas reuniões com a CCDR – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve, entre as quais uma que teve lugar na sexta passada (20 de 
novembro de 2015), relativa ao ponto de situação do Programa Operacional Regional do Algarve (PO 
Algarve 21), de forma a possibilitar-nos reaver o montante gasto com algumas obras. Estamos a tentar 
que sejam financiadas, mediante o anterior quadro comunitário, para podermos ter um controlo das 
mesmas, nomeadamente a obra referente à “Empreitada de Pavimentação do Troço do CM 1079 e do 
Troço do CM 1080 - Vale Fuzeiros”, em S. Bartolomeu de Messines e a obra da “Empreitada de 
Recuperação e Valorização Ambiental do Vale do Olival em Armação de Pera”. -------------------------------  
 ----------- Neste momento, está a correr tudo como programado e pensamos concluir até 31 de 
dezembro, para que possamos reaver esses valores, tendo em conta que é o prazo concedido, não 
podendo o mesmo ser ultrapassado.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Tenho conhecimento que existe um “overbooking” de aprovações dos projetos submetidos, 
que já ronda os 70%, existindo ainda valores que poderão ser atribuídos, e é por isso que estamos a 
tentar reaver verbas que ainda poderão ser utilizadas pelo Município de Silves. -------------------------------  
 ----------- No seguimento da minha deslocação à CCDR, solicitei que me fosse informado qual o ponto 
de situação em que se encontra o pedido de parecer, relativo à Nomeação de Secretário de Reuniões 
de Câmara, tendo sido explicado que neste momento são poucos técnicos, e que os mesmos têm todo 
o processo burocrático relativo às Candidaturas dos Financiamentos, tendo muito trabalho, pelo que o 
parecer solicitado não está esquecido. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de vos comunicar que apesar de não termos ganho o Projeto “Cidade do Vinho 
2016”, ficámos muito satisfeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Inicialmente, houve sete concorrentes para a Cidade do Vinho, tendo sido desclassificados 
dois deles, por apresentação de documentação fora de prazo. Os cinco municípios que ficaram foram: 
Sta. Marta de Penaguião, Ourém, Lagoa, Silves e Ponte de Lima.  -------------------------------------------------  
 ----------- Dos cinco municípios em que as candidaturas foram aceites, informo que as mesmas foram 
bastante renhidas e disseram-nos que todas as candidaturas foram muito boas, tanto que os 
municípios que não ganharam o primeiro lugar trouxeram menções honrosas, devido ao grande 
destaque que tiveram.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fiquei muito contente porque, apesar de não termos ganho, e ter ganho o Município de 
Lagoa, de certa maneira iremos tirar “proveito da situação” uma vez que já estamos em parceria com o 
Município de Lagoa, com a participação de 11 produtores dos 23 que existem no Algarve. A nossa 
representação será bastante forte, e estamos aqui para trabalhar em equipa e para enaltecer e 
mostrarmos que o Algarve não é só praia, e que temos muito mais para oferecer.” ---------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 17 de novembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 2.180.442,46 € (dois milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e 
quarenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  
 -----------  O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento dos trabalhos a decorrer: -----------------------  
 ----------- “A equipa dos pedreiros encontra-se em Silves e Armação de Pera; a dos calceteiros continua 
em Armação de Pera; as manutenções da Rede Viária, devido às intempéries, encontram-se 
concretamente na freguesia de Algoz e Tunes; os pintores encontram-se na sede do concelho e S. 
Bartolomeu de Messines e a equipa de Viação Rural, contínua nas limpezas das bermas de estrada 
entre as freguesias de Silves e Alcantarilha.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seguidamente foi a Sra. Vereadora Maria Luiza Conduto Luís a expor as atividades a 
decorrer:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “No passado dia 23 de novembro comemorou-se o Dia da Floresta Autóctone, tendo havido 
Ações de Valorização na Ribeira de Odelouca e Quinta Pedagógica, através da remoção de Espécies 
Invasoras e plantação de Espécies Autóctones, bem como a Sensibilização para a Conservação e 
Sustentabilidade de Ecossistemas de água doce. Contamos com a participação de 70 alunos de 
turmas do 1.º ciclo e 17 alunos da Escola Secundária. Esta ação foi em parceria com o ICNF – Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas/ARH do Algarve – Administração da Região Hidrográfica do 
Algarve e Águas do Algarve, S.A.;--------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje haverá uma Ação de Informação e de Sensibilização com a temática “Cuidados Básicos 
para com os idosos”, na Santa Casa da Misericórdia de Silves, sendo a mesma organizada pelo 
Município em parceria com a UCC Rio Arade – Unidade de Cuidados na Comunidade; ---------------------  
 ----------- No dia 27 de novembro decorrerá na Biblioteca da Escola Secundária de Silves, pelas 10H30, 
um Encontro de Poetas integrado no projeto TEIA – V BIENAL DE POESIA, designado por “O 
admirável mundo novo dos poetas”, e pelas 21H00 terá lugar na Casa Museu João de Deus, o 
Encontro de Poetas sendo este destinado ao público em geral e intitulado “A urgência da Poesia”. ------  
  ---------- No dia 28 de novembro, a rúbrica “Aqui há Sábado – Uma História cheia de Lobos”, decorrerá 
na Biblioteca Municipal pelas 15H30, para crianças dos 5 aos 10 anos; ------------------------------------------  
 ----------- Ainda na Biblioteca Municipal haverá uma Palestra Intitulada “A conquista de Ceuta”, no 
âmbito do VI Centenário da Conquista de Ceuta, pelas 15H30, com a presença do Sr. Professor 
Teodomiro Neto, Ilustre Historiador e Escritor Algarvio. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Pelas 18H00 na Igreja Matriz, em S. Bartolomeu de Messines, decorrerá mais um “Ciclo de 
Música da Câmara” pela Orquestra Clássica do Sul; --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nesse mesmo dia à noite, pelas 21H30 no Teatro Mascarenhas Gregório, o Festival de 
Teatro – 1.º Ato (V) levará à cena a Peça “Yerma” de Frederico Garcia Lorca, pelo Grupo Penedo 
Grande.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ainda em S. Bartolomeu de Messines, terá início a 10.ª Semana Gastronómica de S. 
Bartolomeu de Messines cuja sessão de abertura será na Casa do Povo, pelas 18H30; ---------------------  
 ----------- No domingo dia 29 de novembro, haverá Marcha-Corrida integrada no calendário do IPDJ – 
Instituto Português do Desporto e Juventude, com início às 10H00 junto à Casa do Povo de S. 
Bartolomeu de Messines.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Rogério Pinto iniciou a sua intervenção dizendo “vamos entrar no período natalício e 
aproveito hoje, por ser a última reunião de novembro, para relembrar uma vez mais, que o que vou 
aqui dizer não tem nada a ver com questões pessoais, são unicamente propostas, sugestões, 
preocupações/recomendações referentes a determinados assuntos. Quero salvaguardar sempre esta 
retórica porque a considero importante para a relação institucional deste órgão. -------------------------------  
 ----------- Primeiro, apresento uma proposta de “Voto de Louvor” ao Sr. Padre Joaquim Beato.”  ----------  
 ----------- O Sr. Vereador leu a proposta, sendo que no final a Sra. Presidente disse que a mesma será 
agendada para a próxima reunião para ser votada, pelo que não fica anexa a esta ata. ---------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo “tenho chamado a atenção para várias 
situações, nomeadamente a do lixo acumulado. É muito preocupante e o executivo tem que resolver 
com alguma rapidez. As consequências da acumulação do lixo são visíveis. Não só do lixo, mas 
também de outras situações das quais já venho falando há algum tempo e que é importante resolver. 
Ontem saí de Armação de Pera, depois do almoço (não cheguei a São Bartolomeu de Messines, nem 
a São Marcos da Serra) e verifiquei que é mesmo preocupante e de urgente resolução esta situação 
do lixo, conforme as fotos que aqui faculto. Quem passa vê lixo, lixo e mais lixo. Na zona de Benagaia 
houve um incêndio e provavelmente pelo facto da acumulação do lixo.  ------------------------------------------  
 ----------- Falo agora na situação que envolve as arribas nas estradas nacionais, que atravessam o 
nosso concelho, uma vez que existe perigo eminente de quedas de pedras para a estrada, e em 
alguns locais, uma vez que já se estão a desprender, devia proceder-se à sua retirada, como se pode 
verificar na EN 124 Silves/São Bartolomeu de Messines, e na EN 264 - São Bartolomeu de 
Messines/Algoz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação existente no Sítio das Fontes da Matosa, da qual falei na última reunião. Relembro 
que há meses que existe um problema com a calçada na Rotunda da Nossa Senhora de Fátima, que 
está para repor, para além do problema do buraco na estrada, que apesar de estar sinalizado é muito 
perigoso. Há também lixo, inclusivamente um colchão, junto aos contentores que estão na estrada 
para a EN 125. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação dos abrigos dos autocarros é degradante: em Silves, São Bartolomeu de Messines 
e Algoz; na Fonte de Louseiros (freguesia de Alcantarilha) existe um abrigo todo destruído e não tem 
uma telha; na zona do Poço Barreto faltam-lhes peças e estão amachucados. ---------------------------------  
 ----------- Alerto também para o fato da falta de tampas em alguns moloks, nomeadamente na freguesia 
de Algoz/Tunes e da existência de lixo junto aos contentores nas Fontes da Matosa, Alcantarilha. -------  
 ----------- Outra situação preocupante prende-se com a sinalização inexistente na Estrada Nacional 
269, nomeadamente antes de chegar à Estação de Alcantarilha onde existem restos de um sinal de 
trânsito, já há meses junto à berma, talvez devido a algum acidente, bem como a Placa de Indicação 
de Alcantarilha-Gare que se encontra praticamente caída (junto aos contentores). ----------------------------  
 ----------- Outra situação a verificar é na estrada dos Montes Grandes, onde as bermas estão cheias de 
vegetação que cresce para o lado da via, numa curva muito perigosa por tratar-se de uma estrada 
estreita, e outra é a situação existente no Poço Barreto onde foi colocada terra nas bermas, existindo o 
perigo da mesma sair quando chover. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda a situação onde o lixo é visível, como o caso existente na Estrada da Estação de 
Alcantarilha para a EN 124, outro para os lados dos Montes Grandes, no Poço Barreto, em Armação 
de Pera, no Algoz e em Benagaia (onde houve o incêndio).  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação que já tinha aqui falado, é o lixo acumulado na Junta de Freguesia de São 
Bartolomeu de Messines e também no estaleiro existente no Algoz. São zonas dentro do perímetro 
urbano e é urgente que este lixo seja retirado, uma vez que já são algumas toneladas de lixo 
acumuladas. O que leva à infestação de ratos e outros tipos de problemas para a saúde pública. Este 
é um problema de urgente resolução. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao que a Sra. Presidente informou sobre a “Cidade do Vinho”, quero no fundo 
dizer que Lagoa apresentou uma candidatura mais forte, infelizmente é essa a realidade, e nós, não 
ficámos com o título; poderá ter falhado alguma coisa, nomeadamente a nível do programa anual de 
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ações culturais, informações ou exposições ligadas ao vinho. É uma cidade vizinha, com a qual temos 
boas relações e por isso mesmo, antes ser Lagoa a ganhar que outro concelho. No entanto, registo 
que não estamos muito felizes por não termos ganho. -----------------------------------------------------------------   
 ----------- Quanto ao Relatório sobre a Resposta à Intempérie verificada a 1 de Novembro de 2015 
apresentado pelo Serviço de Proteção Civil e Florestas na reunião de 18 de novembro, saliento que o 
mesmo está excecional. Há, realmente, que premiar e louvar esta equipa, comandada pelo Sr. Dr. 
Nelson Correia, pelo excelente desempenho e por todo o trabalho e dedicação. -------------------------------  
 ----------- Em sequência do relatório apresentado e salientando o que consta na página 4, 
nomeadamente onde diz: “(…) muito provavelmente, a falta de limpeza dos cursos de água terão 
contribuído para um aumento exponencial, imediato e generalizado dos caudais dos cursos de 
água, com especial enfase na Ribeira de Alcantarilha e principais tributários (…), o que eu 
gostaria de saber é se, face à problemática da limpeza da Ribeira de Alcantarilha, e não só, todas as 
nossas ribeiras estão sujas, nomeadamente com canas e demais lixo, neste momento sabemos se a 
competência dessa mesma limpeza, ou seja, se nos perímetros urbanos a competência é da Câmara? 
E fora desses perímetros urbanos dos proprietários? Saber se a Câmara está a tomar algumas 
medidas ou irá tomar, no sentido de no futuro minimizar essas situações? Gostaria de ter uma 
resposta técnica para estas questões. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão que coloco, e tendo em atenção a mesma página 4, nomeadamente quanto às 
inundações urbanas em habitações. Quais os danos existentes? Existe uma estimativa dos mesmos? 
Foi apresentado algum relatório da ocorrência? E em termos sociais, quais os custos suportados pela 
Câmara, para fazer face às despesas inerentes à intempérie, nomeadamente com o alojamento das 
pessoas? E as mesmas ainda se encontram alojadas? O que se passou depois disto? ----------------------  
 ----------- Outra situação que tenho para falar é sobre o Sr. Tomás Silva, que vive em Torre e Cercas, 
em Silves, e é um cidadão com 30 e tal anos, que coabita com uma mãe idosa. Este individuo 
encontra-se completamente perdido por aí. Não sei se existe algum apoio em termos sociais, o que 
julgo não ter, mas seria de extrema importância e pedia à Ação Social que o tentasse ajudar. Solicito 
que me seja facultada informação sobre a sua situação familiar bem como tudo o que ache 
conveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para terminar passei pelo CELAS – Centro de Estudos luso Árabes de Silves e verifiquei que 
a Placa de Inauguração não se encontra no lugar que estava. Solicito que o executivo me informe se 
sabe o que aconteceu, para que a mesma não esteja no lugar. Questiono se a mesma foi retirada? Se 
foi roubada? O que se passou efetivamente? Se como a antiga Ponte de Salazar, que passou a Ponte 
25 de abril, passou esta para 25 de novembro.” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Exma. Sra. Presidente agradecendo a intervenção do Sr. Vereador Dr. 
Rogério e informando que irá de momento responder a algumas questões colocadas pelo mesmo, e 
prosseguiu dizendo que “agradeço imenso as fotos disponibilizadas pelo Sr. Vereador Dr. Rogério, 
sendo mais fácil dessa forma identificar os problemas, mas acrescento desde já a nossa incapacidade 
para dar uma reposta no imediato, a todas estas questões. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Esta incapacidade prende-se com o facto de no passado não terem verificado formas de 
atuar que eram necessárias, nomeadamente em investimentos na aquisição de viaturas pesadas 
(camiões) e na abertura de procedimentos concursais para contratar motoristas por termo 
indeterminado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tendo em conta que os motoristas eram contratados a termo, quando os contratos chegaram 
ao final, por vicissitudes várias, nomeadamente por o Orçamento de Estado não permitir o aumento de 
despesas com o pessoal, deparamo-nos com muitas dificuldades para repor esses mesmos lugares. --  
 ----------- Assim, a solução deste problema passa por duas vertentes: por um lado, pela abertura dos 
Procedimentos Concursais para motoristas por tempo indeterminado, e por outro pela aquisição de 
viaturas pesadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A este propósito informo que na segunda-feira passada recebemos o visto favorável do 
Tribunal de Contas relativo ao Contrato de Leasing celebrado com o BCP – Banco Comercial 
Português referente à “Operação de Financiamento por Locação Financeira (Leasing) do Fornecimento 
de Viaturas para recolha de Resíduos Sólidos Urbanos”, e iremos em breve rececionar a entrega 
dessas duas Viaturas de Resíduos Sólidos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esperemos também, que a Abertura de Procedimentos Concursais para Motorista de Viaturas 
Pesadas, nomeadamente para 6 Motoristas de Viaturas Pesadas, esteja para breve, embora não 
consigamos dar resposta à necessidade existente, sendo do vosso conhecimento que, para a limpeza 
dos espaços onde se acumula o lixo, e considerando que não é de todo uma boa prática, será 
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necessário a Implementação de um EcoCentro para esses locais, tornando assim possível todo o 
tratamento do lixo aí depositado com a previsão de entrar em funcionamento para o próximo ano, 
sendo por isso necessário a contratação de Motoristas de Pesados. ----------------------------------------------  
 ----------- Essa contratação de Motoristas terá também impacto na utilização da “Galera” (máquina 
própria para tratamento de lixo) para podermos retirar os resíduos que se encontram acumulados. 
Recordo ainda que como no anterior executivo existiram situações destas de acumulação de resíduos, 
sendo justificadas com vicissitudes que ocorreram. Queremos que as coisas sejam resolvidas dentro 
do que nos seja possível fazer, e estamos conscientes de todo o trabalho a ser feito. ------------------------  
 ----------- Quanto à situação referente aos calceteiros a mesma já se encontrava referenciada pelo Sr. 
Vice-Presidente, Mário Godinho, pelo que a reposição será efetuada brevemente. ----------------------------  
 ----------- Relativamente ao que referiu sobre a “Cidade do Vinho” não sei quais os critérios de seleção 
utilizados, mas atendendo às excelentes candidaturas apresentadas, como foi referenciado pelos 
representantes da Associação dos Vinhos, existiram muitas dificuldades na escolha, e por isso 
resolveram atribuir menções honrosas às quatro candidaturas restantes. ----------------------------------------  
 ----------- Apesar de tudo, julgo que nos saímos vencedores, na medida em que a nossa candidatura foi 
apresentada em parceria com Lagoa, e a deles em parceria com a nossa, e sendo a primeira vez que 
Silves se candidata à “Cidade do Vinho”, projeto que existe desde 2009, ganharmos uma menção 
honrosa já é motivo para nos podemos considerar bastante satisfeitos.  ------------------------------------------  
 ----------- No que foi referido relativamente ao relatório apresentado pelo Serviço de Proteção Civil e 
Florestas, ainda bem que reconhece que este Executivo escolheu bem o Comodante Operacional 
Municipal, Dr. Nelson Correia, por ser uma pessoa de total confiança e dedicação, com uma excelente 
capacidade de resposta e resolução das situações. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao referido sobre a limpeza das Ribeiras, e sabendo que as mesmas são 
classificadas quanto aos caudais e a sua capacidade, estejam as mesmas no perímetro urbano ou fora 
dele, é sempre da responsabilidade dos proprietários. Para colmatar esse problema, iremos em 
consonância com a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, proceder à notificação de todos os 
proprietários, convocando-os para uma reunião com o intuito de em conjunto procedermos à limpeza 
das Ribeiras, prevista para o início do ano. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Alerto também para o que já foi falado anteriormente, acerca de desassorear a Ribeira de 
Alcantarilha, mas isso está fora de questão, nunca poderá ser feito, uma vez que iria trazer 
consequências gravíssimas para o ambiente, em termos do ecossistema e de fluidez do próprio 
caudal, e a APA – Agência Portuguesa do Ambiente não permite que o façamos.  ----------------------------  
 ----------- Esta situação já foi vertida no POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que irá para 
consulta pública muito em breve. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De salientar que a APA – Agência Portuguesa do Ambiente solicitou a pronúncia dos nossos 
serviços acerca do proposto no POOC, nomeadamente quanto aos caudais das ribeiras e a forma de 
atuar nas mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente aos prejuízos sofridos em virtude da intempérie de 01 de novembro de 2015, 
informo que já estive em contacto com as pessoas lesadas. Estamos a estudar uma forma de incluir os 
prejuízos causados no concelho de Silves, na obtenção de um Fundo de Emergência Municipal 
atribuído pelo Estado, à semelhança do que foi cedido à Câmara Municipal de Albufeira para a 
reparação dos danos provocados pelas cheias do dia 1 de novembro.” -------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, Mário Godinho revelando que “quanto à placa 
existente no CELAS – Centro de Estudos Luso Árabes de Silves, efetivamente não tenho 
conhecimento do que se terá passado, mas irei com certeza averiguar o mesmo. No entanto, a meu 
ver penso ser de muito mau gosto falar no dia 25 de novembro e no Salazar. ----------------------------------  
 ----------- Quanto à questão colocada relativamente aos Calceteiros, na última quinta-feira aquando da 
Reunião da Assembleia Municipal (onde o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto também estava presente), foi 
falado que só tínhamos três calceteiros neste momento e que se encontram em Armação de Pera há 
cerca de um mês. Entretanto, contratamos uma empresa que se encontra a prestar serviços na 
Freguesia de Alcantarilha e Pera, e irão chegar às Fontes da Matosa. Enquanto responsável por esse 
pelouro estou em contacto com os Presidentes das Juntas da União de Freguesia de Alcantarilha/Pera 
e da Freguesia de Armação de Pera e as coisas mais gravosas e prioritárias serão tratadas.” -------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Luísa Luís tomou a palavra dizendo que “quanto à “Cidade do 
Vinho” e na medida em que a Divisão que tratou da candidatura trabalha diretamente comigo, essas 
palavras tocam-me, e lamento que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto para dar os parabéns a Lagoa, 
tenha que rebaixar os técnicos que tão bem trabalharam para apresentar a candidatura do Município 
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de Silves. A Exma. Sra. Presidente referiu e muito bem, que a candidatura à Cidade do Vinho, parece 
uma novidade, quando não há novidade nenhuma, uma vez que o projecto já existe desde 2009. 
Novidade sim, é o Município de Silves candidatar-se, e era esse o reconhecimento que deveria ter sido 
aqui reconhecido, dando os parabéns aos técnicos que trabalharam na candidatura, tendo em conta 
todo o trabalho e esforço que tiveram. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estão associados à AMPV – Associação Municípios Portugueses do Vinho cerca de 170 
municípios, dos quais sete apresentaram candidaturas, tendo sido duas desclassificadas, e das cinco 
apuradas ganhou Lagoa e nós ganhámos uma menção honrosa. E não existem palavras de 
reconhecimento da vossa parte? Não compreendo como pode dizer que o que diz não são ataques, 
com os comentários que faz, pois é isso mesmo que faz.” ------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente concluiu dizendo que a observação que Sr. Vereador Dr. Rogério 
Pinto fez relativamente à placa existente no CELAS, não foi muito bem conseguida. -------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou uso da palavra retorquindo que “o Executivo está 
aqui há dois anos e nunca houve qualquer constrangimento da nossa parte no tratamento dos diversos 
assuntos. Quando falei do COM – Comandante Operacional Municipal, Dr. Nelson Correia disse que é 
excecional, mas friso que quem esteve cá antes também o era, estou a falar do Dr. Rui Fernandes e 
sempre deu provas do seu trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Quando a Exma. Sra. Presidente falou no desassoreamento das Ribeiras, e das intempéries 
gostaria de uma resposta técnica, não dos técnicos da câmara, que não conhecem as bacias tão bem 
como os técnicos da APA, quanto ao Desassoreamento nessa zona, junto à foz de Armação de Pera 
onde se vão criar as lagoas e bacias. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nem eu, nem ninguém aqui nesta mesa, está a colocar em causa o trabalho dos nossos 
técnicos e o valor dos mesmos que é de louvar. Não são questões relativas aos técnicos da Câmara, 
uma vez que os conheço há bastantes anos. Agora, quando há um projeto ou uma proposta técnica, 
cabe ao Executivo avaliá-la, julgá-la e valorizá-la, e neste caso em concreto se o Executivo considerou 
que a proposta estava completa, muito bem cumpria o que era a tecnicamente espectável. O que eu 
disse foi que a candidatura apresentada por Lagoa foi superior neste aspeto, uma vez que o prémio foi 
dado a Lagoa por estar em melhores condições. “ -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra clarificando que “nós reconhecemos e os próprios 
membros do júri reconheceram e destacaram as menções honrosas que as candidaturas, deste ano 
em particular, tiveram sendo consideradas todas elas excelentes. E sinto-me bastante lisonjeada por 
isso. Já fizemos alguns contactos com os municípios participantes, nomeadamente com Ourém, Ponto 
de Lima e Santa Marta de Penaguião (Douro), tendo ficado uma excelente relação entre todos, para a 
promoção dos nossos vinhos nessas zonas do país.  ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Podíamos ser nós a dizê-lo, e a avaliar mas não o fizemos por sermos suspeitos, mas foi dito 
pelos presentes que a nossa candidatura foi muito bem apresentada.”--------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra questionando a Sra. Presidente 
quais tinham sido os outros quatro municípios que apresentaram as candidaturas, tendo a Sra. 
Presidente respondido que eram Sta. Marta Penaguião (Douro), Ponte de Lima, Ourém, Lagoa e 
Silves, e outras duas que foram desclassificadas entre as quais o Peso da Régua. ---------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto prosseguiu questionando se o prémio era só para 
atribuir a um município, ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que sim. -----------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto continuou indagando que “relativamente às 
escolas que têm amianto, nomeadamente as que se encontram sob a alçada da Administração 
Central, gostaria de saber se já existe algum desenvolvimento quanto às obras a realizar, ou se já foi 
encetado algum contacto da nossa parte com a Administração Central para acelerar o processo?” ------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que relativamente “às escolas que se encontram sob a alçada 
da Administração Central, houve uma reunião presencial com o Sr. Diretor onde lhe foi facultado um 
relatório com uma relação de todas as escolas onde existia amianto, não tendo obtido resposta até à 
presente data. Mas poderemos voltar a insistir. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às escolas que se encontram sob a nossa alçada só estamos a aguardar o 
empréstimo para avançar com a obra.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa começou a sua intervenção dizendo que “seguramente 
por ocupação dos serviços (que eu respeito) não me foram respondidas as perguntas que 
anteriormente fiz, pelo que solicito que o façam para a próxima reunião. -----------------------------------------  
 ----------- Tenho só duas questões a apontar. A primeira é que na passada reunião de 18 de novembro 
de 2015 foi retirado da Ordem de Trabalhos a Proposta de Conselheira Local para a Igualdade, tendo 
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sido informado na altura que iria ser agendado este mesmo assunto para a próxima reunião, e pelo 
que vejo na Ordem de Trabalhos não consta na mesma. Solicito que a mesma seja agendada para a 
próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A outra tem a ver com a Candidatura que foi apresentada no âmbito da “Cidade do Vinho 
2016”. Quero aqui realçar que à boa maneira da CDU a mesma transforma derrotas em vitórias. 
Lembro que este foi um desafio que não foi conseguido. Posto isto questiono: no âmbito desta 
iniciativa “Cidade do Vinho 2016” e da parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Lagoa, ficou 
de alguma forma contemplada alguma iniciativa, nomeadamente com alguma mostra de vinhos, 
apresentação, alguma iniciativa lúdica ou cultural no território do concelho de Silves? Porque é isso 
que nos interessa, que atrai pessoas a Silves e anima a economia de Silves. É pelo facto de Lagoa ter 
vencido que permite a divulgação da marca no concelho, neste caso infelizmente para nós, será 
Lagoa.” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “a proposta para a Conselheira Local para a 
Igualdade foi retirada por estar incompleta e devido à indisponibilidade da até então Conselheira, Dra. 
Liliana Fernandes, não foi por outro motivo. A Dra. Liliana Fernandes não conseguia estar presente por 
encontrar-se a residir e a trabalhar em Lisboa. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à Cidade do Vinho 2016, há um aspeto que é preciso esclarecer, é que existe a 
“Capital do Vinho” e a “Cidade do Vinho” que são candidaturas distintas uma da outra, já que a Capital 
do Vinho é uma candidatura a nível da Europa e a Cidade do Vinho é a nível nacional.  ---------------------  
 ----------- Efetivamente a Cidade do Vinho 2016 veio para Lagoa, mas se Lagoa só contasse com o seu 
produtor só tinha um, por isso existiu a necessidade de estabelecer uma parceria com a AMPV – 
Associação Municípios Portugueses do Vinho. Julgo que foi uma aposta ganha, uma boa iniciativa de 
nos tornarmos sócios da AMPV. Quando estabelecemos esta parceria e apoiamos a candidatura de 
Lagoa e vice-versa, não foi pensando divulgar só um vinho, mas divulgar sim toda uma região, e neste 
caso em concreto a Região do Algarve, por isso esta divulgação será dos vinhos a nível da região, e 
por isso esta parceria. De frisar que dos 23 vinhos apresentados, 11 são do concelho de Silves, logo o 
Município de Silves e o concelho irá estar sempre evidenciado em todas as iniciativas que sejam feitas.  
 ----------- Quanto à citação que fez que “A CDU converte derrotas em vitórias”, eu acho que o Sr. 
Vereador se está a esquecer que a Câmara neste momento é CDU. A Candidatura à Cidade do Vinho 
é uma vitória nossa. Quem ganhou foi a CDU e tudo o que fazemos é com dedicação e alegria.” --------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, NO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 1/09, EM PRÉDIO SITO EM GATEIRAS, TUNES. --  
 ----------- REQUERENTE: Colguer Promoções e Vendas Imobiliárias, S.A.. --------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à receção definitiva das obras de 
urbanização, nos termos da informação e do Auto de Vistoria, bem como proceder à consequente 
libertação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITA NO FALACHO, SILVES. --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João Aires de Goês Reis. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ofício da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve, Ata da Sessão Ordinária da Entidade Regional da Reserva 
Agrícola e Pescas do Algarve, Plantas de Localização, Cadastro e de Implementação, das quais se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, GARAGEM E MURO DE 
VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO EM ALVALEDES, ALGOZ. -----------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Inácio da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE INSTALAÇÃO DE CWNTRO 
DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR FOTOVOLTÁICA, EM PRÉDIO SITO NO FORAL, 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ndevelopment, S.A.. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão viável, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A INSTALAÇÃO DE 
TENDAS DESIGNADAS COMO “TIPIS”, INSTALAÇÃODE ANIMAIS (PORCOS E CABRAS) E 
PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS, NO PRÉDIO MISTO SITO EM VALE DE MILHOS, SÃO MARCOS 
DA SERRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Paulo J. B. da Silva. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão viável, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO SITO EM FONTE DE LOUZEIROS, ALCANTARILHA. -------------------  
 ----------- REQUERENTE: Mário Salvador Mendes Vicente. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROGRAMA 
FUNCIONAL DA FUTURA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PERA. ------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Parecer da Junta de 
Freguesia de Armação de Pera, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÕES RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PARCELA DE 
TERRENO, CEDIDA AO MUNICÍPO DE SILVES NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 
COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO, EM PRÉDIO SITO EM AREIAS DE PERA, PERA. ----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Tofer, Urbanizações, Lda / João Manuel Lopes Rodrigues. ------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e notificar o requerente do 
teor da informação técnica para, caso o entenda, se pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias. ---------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO EXISTENTE, 
EM CASAS DA RIBEIRA. SILVES.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Marco Paulo Vieira Ferreira. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Parecer Jurídico da 
Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, EM PRÉDIO SITO EM POÇO DEÃO, SILVES. ------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Andrade Gonçalves. ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a constituição do regime de propriedade 
horizontal, nos termos e condições da informação, certificando em conformidade. ----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E 
COMÉRCIO (SNACK-BAR COM FABRICO PRÓPRIO DE BOLOS), SITO NA RUA DA LIBERDADE 
N.º 59 – A, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Olímpia de Sousa da Silva Palma. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação, bem como isentar a requerente da previsão de estacionamento, com os 
fundamentos constantes na supracitada informação. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, EM 
PRÉDIO SITO EM MALHÃO, ALCANTARILHA. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Manuel dos Santos Sustelo. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João aires de Goes, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições das informações e do parecer jurídico. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DEAMPLIAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO 
CUMEADA EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Stephen Charles Lee. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires de Goes e Informação da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições das informações e do parecer jurídico. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM GUINÉ, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 13/19860722, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 53 DA SECÇÃO "X", 
DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Martine Louise Chevalier. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, pedido do Requerente, 
Caderneta predial e Planta de Localização, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM GUINÉ, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 14/19860722, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 1209, E ARTIGO 
RÚSTICO N.º 55 DA SECÇÃO "X", DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ------------------  
 ----------- REQUERENTE: Martine Louise Chevalier. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, pedido do Requerente, 
Cadernetas prediais e Planta de Localização, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM FORAL, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 12041/20090312, COM O ARTIGO MATRICIAL URBANO 8256, E ARTIGO 
RÚSTICO N.º1 DA SECÇÃO "MX" A"MX1", DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.     
 ----------- REQUERENTE: José Inácio Marques Martins. ---------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, pedido do Requerente, 
Caderneta predial e Planta de Localização, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE COLABORAÇÃO COM A FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DE ANDEBOL, ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO ALGARVE, AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS DE SILVES E DE SILVES SUL, E CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Sector de Desporto e minuta de protocolo, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo e mandatar a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO RELATIVO AO PRÉDIO DA 
ESCOLA PRIMÁRIA DO BENACIATE. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Proposta apresentada, minuta de acordo, Certidão do Tribunal Judicial de Silves 
respeitante à Ata de Audiência de Discussão e Julgamento, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo e mandatar a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SILVES SUL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, NO ÂMBITO 
DAS REFEIÇÕES DO PRIMEIRO CICLO. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Educação, Parecer Jurídico da Divisão Jurídica e 
Administrativa e minuta de Acordo de Colaboração, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo e mandatar a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ORIENTAÇÃO - 
CERTIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA (PÚBLICA OU PRIVADA) DE CAMINHOS EXISTENTES 
NO CONCELHO DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do executivo e informação do Departamento de Obras Municipais, 
Equipamento e Ambiente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------   
 ----------- Interveio o Sr. Dr. Fernando Serpa dizendo que “solicito que me seja enviada cópia do 
parecer da Sra. Dra. Isabel Cabrita, na altura Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, exarado antes 
da informação (datada de 17/12/2008 e anexa por fotocópia) do Sr. Eng.º José Mascarenhas, 
enquanto Diretor do Departamento de Obras Municipais, Equipamento e Ambiente, em que deu o seu 
parecer, na sequência do solicitado pelo executivo permanente, por forma a resolver mais facilmente 
processos que estavam pendentes.” ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente informou que “não há parecer jurídico, mas sim uma deliberação de 
Câmara de 16 de fevereiro de 2009.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Retorquiu o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa que “foi emitido um parecer jurídico há uns 5 
ou 6 anos atrás. Esse parecer jurídico foi dado no sentido de contrariar aquilo que existia, na altura, 
nos serviços da Câmara e que eram impedimentos para a resolução de processos que estavam 
pendentes. Era deste parecer que gostava de ter cópia e penso ser do interesse de todos. ----------------  
 ----------- Uma vez que necessito de uma semana para analisar este assunto, solicito que o mesmo 
volte à próxima reunião.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Fazendo uso da palavra a Sra. Dra. Isabel Cabrita esclareceu que “relativamente aos 
caminhos, o Gabinete Jurídico, e posteriormente a Divisão de Assuntos Jurídicos, sempre se 
pronunciaram sobre situações concretas, sendo que as mesmas, uma vez que os pressupostos de 
direito eram os mesmos, foram estes mantidos. Tal entendimento teve, na sua base, aquilo que a 
doutrina e jurisprudência postulavam sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Como atrás referi, os pareceres eram dados sobre casos concretos, inexistindo parecer 
jurídico que versasse sobre esta matéria em abstrato. -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Posteriormente a isto, foi elaborada uma informação, na altura, pelo Diretor do Departamento 
de Obras Municipais, Equipamento e Ambiente, Sr. Eng.º José Mascarenhas, e sobre ela recaiu a 
deliberação de 16/02/2009, passando a ser utilizado o entendimento constante da mesma. Não há 
nenhum parecer jurídico que tenha versado, em abstrato, acerca dos critérios pelos quais se devia 
pautar a dominialidade de caminhos.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Retomando a palavra o Sr. Dr. Fernando Serpa frisou que “para poder ajuizar esta proposta 
do executivo permanente agora apresentada, solicito que os serviços jurídicos me facultem os critérios 
que se utilizaram até à aprovação da deliberação de 16 de fevereiro de 2009, com dois ou três 
exemplos de casos concretos. Pretendo compreender quais os critérios utilizados em todos os 
processos e compará-los com a informação do Sr. Eng.º José Mascarenhas. Aproveito para referir que 
fui eu que fiz a proposta, para que o Sr. Eng.º se pronunciasse.” ---------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente disse que “eu fui consultar todos os pareceres jurídicos específicos sobre 
caminhos e constatei que a sua fundamentação era sempre a mesma – com base na doutrina de 
Marcelo Caetano e do Supremo Tribunal de Justiça. Constatámos agora que, tendo por base a 
deliberação de Câmara de 16 fevereiro de 2008, não estavamos a dar resposta às situações que nos 
eram apresentadas. Temos cerca de 28 caminhos para definir a dominialidade e estes processos por 
vezes entram em contrassenso com intervenções da Junta de Freguesia e até da própria Câmara. Ora, 
atendendo à doutrina do Marcelo Caetano e do Supremo Tribunal de Justiça, não estávamos a permitir 
às pessoas que pudessem ter a dominialidade dos seus próprios caminhos.  -----------------------------------  
 ----------- Há uma necessidade, concreta e objetiva, de definir uma forma fácil de resolver estas 
situações. Há que frisar, no entanto, e fica bem claro com a nossa proposta, que sempre que não haja 
entendimento, o processo é remetido para os Tribunais.  -------------------------------------------------------------  
 ----------- Consideramos que esta proposta vai resolver muitas situações que estão pendentes.” ----------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião, acompanhado dos 
elementos solicitados pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa. -------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 onze horas e dez 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 ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu ---------_______________________________ da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar,  
subscrevo e assino.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


