
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 44  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2015  --------------------------  
 ----------- Aos nove dias do mês de dezembro 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. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, 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 4.296.245,09 € (quatro milhões, duzentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e 
cinco euros e nove cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 420.136,61 € (quatrocentos e 
vinte mil, cento e trinta e seis euros e sessenta e um cêntimos). ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas atas -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- “como já vai sendo habitual vamos passar à gravação desta reunião, que servirá de apoio a 
quem a secretaria e após aprovação da minuta aqui em reunião a mesma será eliminada. -----------------  
 ----------- Mais informo que este ano a véspera de natal e o dia de natal, ocorrem numa quinta e sexta-
feira, dias estes que os funcionários têm direito a usufruir e alguns estão de férias. Por essa razão 
gostaria de sugerir que a última reunião do ano fosse a 23 de dezembro, e regressaríamos a 13 de 
janeiro, só nessa data é possível ter material preparado para reunião. Espero que todos os presentes 
concordem”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todos os vereadores presentes concordaram. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra informando “a equipa da viação rural está aqui em 
Silves e na freguesia de São Marcos da Serra, os Calceteiros estão em Silves, assim como os 
Pedreiros que também estão na colocação dos sinais de trânsito resultado das reuniões da Comissão 
de Trânsito que se têm realizado, e por fim os pintores estão na freguesia de São Bartolomeu de 
Messines e Silves”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís, passou a informar que: ------------------------------------------------------  
 ----------- Está patente no edifício dos Paços do Concelho até 10 de janeiro de 2016 um presépio 
tradicional. Também de 7 de dezembro a 7 de janeiro de 2016, a casa Museu João de Deus tem em 
exposição, o Presépio Tradicional em cortiça da Sra. Alzira Cabrita e o Museu do Traje e das 
Tradições tem exposto o Presépio Tradicional Algarvio. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- De 10 de dezembro a 6 de janeiro, o Mercado Municipal de Silves receberá uma exposição 
de presépios, organizada pela junta de freguesia local. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- ◊ Nos próximos dias 10 e 11, o Lado B regressa à Biblioteca Municipal e ao Teatro 
Mascarenhas Gregório, para uma conversa à volta dos livros, músicas e filmes e um concerto acústico, 
desta feita com Pedro Barroso.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ◊No dia 12, as Piscinas Municipais recebem o Festival de Natal da Escola Municipal de 
Natação, entre as 9h00 e as 13h00; a partir das 15h30 na Biblioteca haverá mais uma “Oficina de 
Joalharia Improvável”, dinamizada pela ceramista local, Margarida Gomes; a Casa Museu João de 
Deus receberá pelas 16h00, na sua sala polivalente um concerto de Advento de Guitarra Clássica, por 
Carola Ledge e à noite pelas 21h30 no Teatro Mascarenhas Gregório haverá um concerto de Música 
Tradicional de Cabo Verde, por Benvindo Barros, cuja organização é da Junta de Freguesia de Silves.  
 ----------- ◊No dia 14 a Câmara Municipal de Silves promove mais uma Campanha de recolha de 
sangue, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves. Esta ação decorre entre, as 10h00 e as 13h30, no 
edifício dos Bombeiros Voluntários de Silves.- ----------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 09 de dezembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 2.806.025,11 € (dois milhões, oitocentos e seis mil, vinte e cinco 
euros e onze cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr.ª Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra informando “se houver algum assunto 
que tenha que passar para a próxima reunião (16/12), tenho que avisar que só conseguirei estar 
presente a partir das 11h, se ela se mantiver às 9h30, eu far-me-ei representar, mas se for necessária 
a minha assinatura, para algum processo, só a partir das 11h00, como referi, poderei comparecer”. -----  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “se for de concordância de todos e não vejo nada 
contra, podemos alterar a hora de início de próxima reunião para as 11h30, dando tempo para o Sr. 
Vereador Fernando Serpa estar presente”. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todos os presentes concordaram, com a alteração solicitada. -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, solicitou que serviços fizessem o Edital e os trâmites necessários para esta 
alteração”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO DE GPL, ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO N.º02/1990, NO ALGOZ. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Gascan, 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, solicitar parecer à União de Freguesias de 
Algoz/Tunes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO CANHESTROS, EM 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Domingos Manuel Páscoa dos Reis Silva. ----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ofício da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg), Ata da sessão ordinária da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola de 09/10/2015, Plantas de Localização e de Cadastro, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO CAMPILHOS, EM 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Manuela dos Santos Cabrita. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes da 
deliberação 09/09/2015 aceitar os projetos de especialidades e emitir o correspondente alvará de 
obras. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA ÀS CAVES DOS LOTES 3,4,5,6,7 E 8 DO 
LOTEAMENTO 2/86, SITO RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ CORREIA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários e a administração do 
condomínio nos termos conjugados das disposições constantes do Decreto-Lei 555/99 de 16 de 
dezembro, com as posteriores alterações do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
para no prazo de 60 dias procederam a realização das obras necessárias tendentes a colmatar as 
deficiências constantes no Auto da Vistoria. -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA À MORADIA, SITO BAIRRO CHE, LOTE 166, NO 
ENXERIM, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves – Fiscalização Municipal. ------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, transmitir ao reclamante o teor do Auto de 
Vistoria.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO – AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
DESTINADA A HABITAÇÃO E PAVIMENTOS, EM VALE DE MARGEM, PÊRA. ------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Célia Martins Sequeira Gomes. ------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REDUÇÃO DA RENDA DEVIDA PELA EXPLORAÇÃO 
DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS INSTALADO NAS PISCINAS 
MUNICIPAIS DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: - Diogo Gabriel Rodrigues Terra – Arrendatário.---------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do Executivo Permanente, parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, 
carta do arrendatário de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a redução do valor da renda de modo, 
proporcional aos dias de encerramento do equipamento. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas se delibera introduzir o teor da presente no correspondente contrato. --------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO PREÇO PARA VENDA AO PÚBLICO DO 
LIVRO "FUNDO ARQUIVÍSTICO DA PARÓQUIA DE NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO DE SILVES". ----  
 ----------- Presente informação da Biblioteca, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar em 5,00€ (cinco euros) já com IVA incluído, à 
taxa legal em vigor, o preço de venda ao público do livro “Fundo Arquivístico da Paróquia de Nossa 
Sra. da Conceição de Silves”  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - JOÃO AIRES DE GOIS 
REIS, POR AJUSTE DIRETO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Seção de Aprovisionamento, e cabimentos, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação em 
epígrafe nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
"FESTA DE CASAMENTO", NA SEDE DA CASA DO POVO DE ALCANTARILHA, NO DIA 05 DE 
DEZEMBRO, COM INÍCIO ÀS 17H00 E TÉRMINO ÀS 02H00 - RATIFICAÇÃO. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Gervaz Batista Pereira. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente de 
04/12/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - AUXÍLIOS ECONÓMICOS 2015/2016 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE SILVES E SILVES SUL. ---------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação e cabimentos de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à transferência de verba identificada 
em epígrafe, nos termos e condições da informação. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NORMAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
A OUTORGAR COM A EDP COMERCIAL, COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. -----------------------  
 ----------- Presente informação da AOP/Seção de Serviços Gerais e Expediente, e Minuta de Contrato 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta e mandatar a Sra. Presidente 
para a outorga do contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO "NOVA 
SERRA" A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE SILVES E O INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P, O MUNICÍPIO DE MONCHIQUE, "ÁGUAS DO ALGARVE, 
S.A."; A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO BARLAVENTO - ASSOCIAÇÃO E A NATURA XXI, 
LDA (GRUPOS PESTANA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do Executivo Permanente, ofício da Agência de Desenvolvimento do 
Barlavento e Minuta de Protocolo, de que se anexam fotocópia e se dão por transcritos.  -------------------   
 ----------- Presidente tomou a palavra esclarecendo “ gostaria de explicar-vos que este protocolo refere-
se à dinamização que se quer dar à serra, “O Viver Serra”, dentro das possibilidades de cada entidade, 
tentar que essa dinâmica possa ter interesse e que traga mais pessoas ao nosso concelho, em 
particular à zona da serra, onde a receção será na Quinta Pedagógica e depois toda a exploração 
passará pela “Herdade do São Bom Homem” e na zona do Grupo Pestana.  -----------------------------------  
 ----------- Neste protocolo que se pretende, as obrigações estão dentro das possibilidades de 
candidaturas, e esta situação já está incluída na zona do DLBC Rural (Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária), para que consigamos obter fundos. Também permitam-me, que vos diga, que ter um 
maior número de parceiros, é um critério favorável para que possamos ter mais facilidade, na 
acessibilidade aos meios de financiamento que nos estamos a candidatar”. -------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de Protocolo de 
Cooperação e mandatar a Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VIATURAS DE RECOLHA DE RSUA, CAIXAS 
COMPACTADORAS, VARREDORAS, DESOBSTRUTORES DE COLETORES, LIMPA FOSSAS E 
OUTROS SISTEMAS HIDRÁULICOS, POR AJUSTE DIRETO. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Seção de Aprovisionamento e Cabimentos de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável à contratação em epígrafe 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ORIENTAÇÃO - 
CERTIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA (PÚBLICA OU PRIVADA) DE CAMINHOS EXISTENTES 
NO CONCELHO DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “enviei documentação para os 
juristas do meu partido, mas ainda não obtive resposta, por essa razão agradecia que este assunto 
viesse para a próxima reunião. Mas adianto já, que parece-me estarmos a falar do mesmo, e com a 
minha experiencia de tribunal, a única diferença que vejo e que é fundamental, é que estes aspetos 
venham logo nos critérios, que não sejam meras interpretações. Não ponho em causa, mas na minha 
prática de tribunais e a forma que os colegas advogados tem nas habilidades de interpretação 
conseguindo dizer o mesmo e o seu contrário em simultâneo, parece-me que é fundamental que os 
critérios estejam determinados e objetivos, para que não haja margem a outras interpretações.  ---------  
 ----------- Isto é uma questão que eu acho e que deveriam ser atendidos os meus pedidos, mas deixo 
isso ao critério da Sra. Presidente. Penso que os objetivos devam ser concretos e quem se dirija à 
Câmara, para tratar de assuntos desta natureza, que já venha com a noção de como o seu assunto 
será tratado”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo “nós aqui não estamos a substituir os tribunais, 
nós queremos sim, é ter um critério que permita aos nossos técnicos se orientarem. Isto foi feito em 
consonância com eles, e são eles que estão a dizer que esta forma é mais clarificada para se definir se 



 
 

 

 

 

o caminho é público ou não independentemente de que caminho se trate e, é a partir da justificação 
dos técnicos, da apreciação técnica da Divisão de Obras Municipais e Trânsito (DOMT) no âmbito 
jurídico, que nós nos baseámos. A deliberação de fevereiro de 2009, ficou muito aquém do que era 
necessário e esta agora é uma proposta mais ampla e que vai de acordo com o que os técnicos 
necessitam para a sua prática. Se chega aqui uma situação de que é necessário definir a 
dominialidade de um caminho, eles já poderão fazer dentro do que lhes é exequível, de forma rápida, 
prática e clara, definindo se é ou não público e quando não se poder definir então encaminha-se o 
munícipe noutro âmbito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para finalizar, penso que não haja problema deste ponto voltar, à próxima reunião, mas para 
que seja finalmente deliberado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós temos caminhos, em que as pessoas estão a aguardar por esta deliberação, nós 
escrevemos uma carta nesse sentido que até ao final do ano teríamos algo concreto”. ----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra interveio dizendo “o que o Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa disse, tem alguma legitimidade, e se fosse possível discutir com os 
elementos do jurídico que elaboraram o documento, pois o que foi focado pelo vereador é pertinente. 
Se as situações forem logo acauteladas com o que ele está a propor, também será melhor para nós.  --  
 ----------- Era somente isso que eu queria deixar aqui, pois em termos de vereação ele é o único que 
está aqui nesta mesa que tem formação jurídica que pode ajudar a que este documento seja um 
documento completo e que não suscite dúvidas independentemente daquele que foi aprovado em 
2009, na altura esse foi retirado a ferros e sabíamos que era uma situação que deixava portas abertas 
e este está mais fechado, e se o estamos a refazer, que o façamos para que fiquemos descansados e 
tranquilos de que a nossa parte foi cumprida, dentro do que era possível e concedendo-lhe indicações 
jurídicas, que devem conciliar com ambas as partes”. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo “as questões levantadas, pelo Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa, já estão espelhadas e justificadas, foram os técnicos que disseram, porque no fundo 
todas as nossas preocupações já estão aí, vamos ler novamente, colocarmo-nos no lugar das outras 
pessoas, para ver se efetivamente o que está aqui, realmente reflete aquilo que são as diversas 
vertentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós aqui fazemos um “particular favor” da dominialidade dos caminhos, porque na prática 
essa responsabilidade não é nossa, mas para facilitar a vida das pessoas queremos definir estas 
situações. Nós não temos que recear se eles forem para tribunal, a câmara aqui definiu uns critérios 
que vêm de certa maneira legitimar o que se está a dizer sobre a dominialidade do caminho, mas 
sempre salvaguardando que não haja conflitos, porque a partir do momento que eles existam não há 
nada que possamos fazer. O que não seria favorável, era nós como serviço público, não facilitarmos a 
vida dos nossos munícipes e por isso achámos por bem, dentro do que os técnicos definem, com 
parceria jurídica e técnica da DOMT, apresentar esta proposta melhorada da que já existia, mas nunca 
esquecendo que a competência de dominialidade de algo, cabe somente aos tribunais. ---------------------  
 ----------- Estou correta no que estou a dizer, Dra. Isabel Cabrita?” -------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa (DJA) tomou a palavra 
confirmando “o que a Sra. Presidente acabou de referir está correto, pois a competência para definir 
dominialidade ou propriedade não é vossa, o que os senhores aqui vão aprovar são grandes linhas 
que vão fundamentar a vossa deliberação sobre, nada mais que isso. A partir do momento que haja ou 
não conflitualidade, as pessoas podem por em causa o facto de vocês estarem a dizer que um 
determinado troço é público ou privado, e estão no seu direito, por tanto refiro mais uma vez, o que 
estão vocês aqui a fazer é a elencar em número de critérios que vão fundamentar de forma 
homogénea a utilização dos mesmo critérios para todas as situações que sejam iguais, porque só há 
igualdade em situações iguais, e irão fundamentá-las com estes pressupostos. Agora os senhores não 
têm nem sequer atribuição para deliberarem sobre este assunto, isto é uma matéria que têm a ver com 
direito de propriedade e é em caso de conflito definida em tribunal”. -----------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo, “o que me parece é que a 
existência de uma conflitualidade tem que ser levada a critério, e o que estamos a divergir é por 
exemplo no ponto 5.2, alínea c) além do parecer pedido à junta de freguesia, se deveria acrescentar; 
“se tem conhecimento de alguma conflitualidade que tenha por objeto a parcela de terreno em 
causa”, e era isto que gostaria que fosse inserido. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Isso é, o ofício que vai para junta de freguesia no qual deve logo solicitar o parecer da 
mesma, existindo ou não de conflitualidade. ------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Agora na alínea d), se já estiver determinada a conflitualidade quer no parecer da Junta de 
Freguesia, quer na existência de alguma reclamação no serviço na câmara, a DJA, só deverá ser 
solicitada para fundamentar o indeferimento. Essa divisão não tem que se pronunciar sobre este 
assunto, apenas remetê-lo para tribunal”. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente referiu que, “poderemos introduzir a primeira na alínea c), mas esta última 
(alínea d) não pode ser retirada, porque tem a ver com a finalização do assunto, ao nível do apoio 
dado pela Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou concluindo “a alínea d), deveria ser eliminada e 
ficaria o titular do pelouro com toda a liberdade, de em qualquer processo solicitar o parecer. E vou 
avançar com esta proposta na altura da votação. Penso que deveriam refletir com esta minha achega, 
de não ficar um conselho jurídico completamente aberto, pudesse haver um poder discricionário, que 
viesse sim uma redação de acordo com o que eu estou a dizer, que é construtivo, e isto com base na 
alínea d), em que havendo conflitualidade, numa situação de fundada dúvida jurídica, em contrário do 
que é dito aqui, o processo deve seguir para tribunal, pois eles é que tem autoridade, para isso. ---------  
 ----------- Porque o que está escrito neste documento é de que o PDM seja primeiro aprovado e depois 
estes apontamentos sejam inseridos, isto é o que eu entendo do que está aqui escrito, e não concordo. 
Assim, que seja alterada esta redação, de forma a ser bem explicito que; “estes critérios são 
levados de imediato aos trabalhos de revisão do PDM, que por sua vez irá elaborar e inseri-los 
no PDM”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Parece-me justo e construtivo, como disse na reunião passada, que este critérios aprovados, 
e que as situações analisadas ao abrigo deste critérios sejam analisados em termos de revisão do 
PDM”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “no caso do conflito no parecer da junta se 
quer que se acrescente, não vejo problema, de o fazer se assim todos os vereadores assim 
entenderem e concordarem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No caso da alínea d) sou levada a não concordar, eu aqui não quero de maneira nenhuma 
causar constrangimentos; porque as minhas competências neste área são limitadas e dentro da 
minhas capacidades o que tenho aprendido, é que no decorrer dos tramites a certa altura tem que 
existir um fecho, porque não é da nossa competência atribuir a dominialidade dos caminhos mas no 
entanto para facilitar a população em geral e os munícipes nós estamos a permitir dizer e dar uma 
achega seguindo determinados critérios. No entanto um procedimento que é aberto para dominialidade 
de um caminho, ele tem que ter um fecho e isso acontece no momento em que o processo cai nos 
serviços jurídicos e eles remetem informando que existe conflito, e que logo não é da nossa 
competência e que os requerentes, terão que seguir outro trâmites, porque não cabe a nós câmara dar 
o encaminhamento, cabe sim ao proprietário/ munícipes fazerem o que tiverem que fazer. -----------------  
 ----------- Relativamente ao PDM, a dominialidade deve ser aplicada de imediato e está previsto 
contemplar na regulamentação daquilo que se possa tratar. Já temos um conjunto de caminhos que já 
fazem parte da cartografia do PDM, com dominialidade, mas como queremos colocar já isto em prática 
e à medida que as coisas forem saindo, elas vão sendo comunicadas e é isso que está ai retratado. 
Quando o PDM for aprovado, ela já vai constar mas para que não ficasse um vazio durante um ano, e 
porque o que tínhamos era o que tinha sido aprovado em 2009, que tinha muitas lacunas, optamos por 
avançar e introduzir no PDM, como é óbvio, porque é um documento que nos vai facilitar muito a vida 
em termos de cartografia e de todos os levantamentos que estão a ser feitos. ----------------------------------  
 ----------- Não me importo de trazer novamente à reunião, mas que fiquem cientes que está aqui um 
documento rigoroso, rápido e claro na sua aplicação, e é isso que está aí. Por isso peço, que vejam 
bem o que está aí, para que, para a semana não existam dúvidas e possamos deliberar e resolver esta 
situação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou dizendo “eu parto do princípio que estes 
critérios entrem já em vigor após deliberação. e que sejam levados de imediato à comissão de 
preparação do PDM”, solicito que seja reformulada a redação, onde fique, isto bem explicito.------------  
  ---------- Todos nós sabemos quem tem competência, de cada um, mas no caso da alínea d), não 
concordo com o final que refere “garantir a livre circulação de pessoas e bens”, porque se existe 
conflito, isto não pode ser executável.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim, sugiro que seja refeita esta redação tendo em conta as sugestões e critérios que Sra. 
Presidente referiu, que eu referi e que vão ao encontro de todos”. --------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima. ---------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 25. ----------------------  
 ----------- Presente informação da Seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDE OPÇÕES DO PLANO N.º 21.  
 ----------- Presente informação da Seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e trinta 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___________________________ ---------------Assistente Técnica da Câmara Municipal de 
Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------   
 


