
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 2  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016  -----------------------------  
 ----------- Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta e um 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 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 4.667.689,29 € (quatro milhões, seiscentos e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e 
nove euros e vinte e nove cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 380.036,83 € (trezentos 
e oitenta mil e trinta e seis euros e oitenta e três cêntimos). ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que “ dou início à reunião de 20 
de janeiro de 2016 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 prosseguiu informando que “esta semana desloquei-me a Lisboa para uma 
reunião com os representantes da CP – Comboios de Portugal, S.A, na tentativa de persuadir a 
empresa para que os comboios possam parar na Estação de S. Marcos da Serra. A argumentação da 
administração da empresa é sempre a de que não é exequível nem viável, mas nós continuaremos a 
proceder neste sentido para que seja possível que os comboios parem, uma vez que por tratar-se de 
uma zona interior ficam completamente desprovidos e muito limitados de transporte. O transporte 
existente neste momento é um autocarro de manhã e que regressa a S. Marcos da Serra por volta do 
meio-dia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Já tive também reuniões com os responsáveis das empresas de autocarros no sentido de 
poder ser implementado um maior número de autocarros para as pessoas poderem deslocar-se. --------  
 ----------- Nesta reunião, também foi discutido, não só a ligação a S. Marcos da Serra, mas também a 
ligação entre a Estação de Silves e a cidade de Silves, uma vez que não existem ligações frequentes.”  
 ----------- O Sr. Vice-presidente Mário Godinho tomou a palavra informando que “a equipa do 
Betuminoso encontra-se nas freguesias de Silves, S. Marcos da Serra e Algoz/Tunes, a equipa dos 
calceteiros encontram-se em Armação de Pera, a dos Pedreiros em Silves e Algoz/Tunes e a dos 
Pintores na freguesia de Silves.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seguidamente foi a Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís a expor as atividades a decorrer: ------  
 ----------- “No dia 15 de janeiro de 2016, o Município de Silves acolheu a reunião da Associação dos 
Municípios Portugueses do Vinho, a qual foi aberta a todos os parceiros desta instituição, e mais uma 
vez reforçamos a nossa posição relativamente à Candidatura apresentada à Cidade do Vinho 2016, 
onde foi apresentado um Plano de Atividades o qual pretendemos levar a cabo. Nesta reunião esteve 
também presente o Município de Lagoa na qual disponibilizamos toda a nossa interajuda para que a 
Cidade do Vinho seja um sucesso aqui no Algarve. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 23 de janeiro, será a vez do contador Bruno Batista deliciar os mais novos com 
“Contos em Família” na Biblioteca Municipal. A ação é dirigida a crianças dos 5 aos 12 anos. -------------  
 ----------- Em 14 de janeiro de 2016, a Câmara Municipal de Silves apresentou uma Nota de Pesar pela 
morte do Cónego Firmino Dinis Ferro, tendo o Município de Silves sido representado pelo Sr. Vice-
Presidente Mário Godinho nas exéquias fúnebres que se realizaram no dia 15 de janeiro de 2016.  -----  



 
 

 

 

 

 ----------- Pelo que expresso aqui o nosso voto de pesar pelo falecimento do Cónego Firmino Dinis 
Ferro, fazendo aqui um minuto de silêncio.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “penso que já vos foram enviados os relatórios 
semestrais referentes ao ROC – Revisor Oficial de Contas.” ---------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “o que nos foi enviado foi o 
Relatório referente ao 1.º semestre do ano de 2015, mas eu pessoalmente, solicitei ao Sr. Dr. 
Francisco Martins, Chefe de Gabinete o Relatório referente ao 2.º Semestre de 2014.” ----------------------   
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 19 de janeiro de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis é de 4.564.555,81 € (quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos). ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto começou por solicitar quando possível, mediante 
disponibilidade dos serviços, que sejam entregues os seguintes relatórios de balanço referentes ao 
ano de 2015:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “1.º O Relatório referente aos gastos de consumo de água e luz feitos pela Câmara Municipal 
durante o ano transato, dentro dos gastos com a luz também que venha mencionado os gastos que o 
município teve com a iluminação pública do concelho; -----------------------------------------------------------------  
 ----------- 2.º O Relatório referente às despesas e receitas das Piscinas Municipais e também saber 
relativamente quanto à parte social, quais os clubes/associações ou outros utilizaram estas instalações 
de forma gratuita e devidamente autorizada, para o desenvolvimento da sua atividade; ---------------------  
 ----------- 3.º O Relatório das intervenções feitas em obras de manutenção nas habitações sociais da 
Câmara Municipal de Silves; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.º O Relatórios referente às receitas e despesas de todas as instalações desportivas e 
culturais do concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.º O que foi recebido pelos consumidores de água que são nossos clientes e o que foi pago 
às Águas do Algarve, S.A., face ao serviço prestado por eles; -------------------------------------------------------  
 ----------- 6.º O Relatório referente à receita da componente socioeducativa das escolas e jardim-de-
infância do nosso concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 7.º O Relatório sobre o grau de incidência de roturas das condutas de água do concelho, 
quais foram as zonas onde se verificaram mais roturas no ano transato. -----------------------------------------  
 ----------- Volto a frisar que não têm urgência, mas que, nos fossem facultados logo que possível”. -------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça interveio referindo que “à entrada do Poço Barreto e à 
entrada da Estação de Alcantarilha a placa da localidade não existe, e falo quem vai daqui para lá, 
para nós que conhecemos sabemos que é uma localidade, mas quem não é daqui corre o risco de ser 
multado.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente, interveio mencionando que “a placa de sinalização para o Poço 
Barreto já foi encomendada.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça, prosseguiu dizendo que “na última Reunião de 
Assembleia fiquei a saber, que a câmara municipal disponibilizou o champanhe em Armação de Pera 
para a passagem de ano. Desconhecia essa situação, mas gostaria de saber como foi feita essa 
mesma distribuição?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ------------------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís, passou a esclarecer que “tivemos lá dois  
funcionários que distribuíram copos de “flute” da câmara, com champanhe a toda a gente que 
chegava, perto da meia-noite.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo que “tinha sido agendado há 
uns dois meses um pedido de instalação de superfície comercial na zona do cemitério, em Silves, se 
bem me lembro tratava-se do Grupo do “Mini Preço” tendo sido solicitado que a junta de freguesia de 
Silves se pronunciasse. Gostaria de saber se já se pronunciou e se houve evolução da situação?” ------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “ainda não nos chegou nada, ainda não temos informação 
nenhuma”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “outro assunto que saiu no 
Jornal Terra Ruiva, acerca da realização de uma reunião na junta de freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, em que a Sra. Presidente da Câmara Municipal participou com o intuito de se pronunciarem 
quanto à superfície comercial a ser instalada em São Bartolomeu de Messines, solicito que me informe 
qual foi a conclusão, qual o projeto em questão, quem é entidade, qual é o local e se o projeto já deu 
entrada na Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente passou a esclarecer que “como havia reunião de assembleia da junta de 
freguesia, estive presente apenas como participante da mesma,  levei esse assunto para verificar qual 
a posição, relativamente à implantação de uma superfície comercial (entre 1000/2000m

2
) em São 

Bartolomeu de Messines. Sabe-se apenas que seria no centro, não se sabendo mais nada sobre a 
entidade em questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O objetivo da entidade era aferir qual a perspetiva de implantação de uma superfície 
comercial com estas características. Não havendo nada no concreto, não tendo havido qualquer 
avanço, foi apenas para apurar a sensibilidade da população de São Bartolomeu de Messines. ----------  
 -----------  Posso adiantar que não foi coerente e não foi possível ter uma certeza, existe por um lado 
algum receio, mas ao mesmo tempo uma certa vontade para avançar com essa iniciativa, o receio que 
me pareceu seria ao nível dos comerciantes locais, porque isto seria um supermercado com grandes 
dimensões, e eles acham que poderia colocar em risco o já existente. --------------------------------------------  
 ----------- A Junta da Freguesia questionou acerca da possibilidade de emprego que iriam dar e se iriam 
comprar aos produtores do concelho, e eu referi o que eles disseram, isto apenas verbalmente, que 
não está nada escrito. Foi referido que ficaria logo protocolado e que a contratação passaria pela 
Câmara ou pela Junta de Freguesia, sendo possível prever a oferta de 30 a 50 postos de trabalho e 
que a compra seria feita aos produtores do concelho. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Assembleia mostrou-se um pouco reticente e com algumas dúvidas, mas ao mesmo tempo 
poderá ser benéfico para o desenvolvimento da freguesia e do concelho, mas há dúvidas. A ideia de 
levar este assuno à Assembleia de Junta, foi para verificar se havia uma sensibilidade positiva por 
parte da população, que permitisse a implantação de uma superfície comercial com estas 
características e se pronunciassem de um modo objetivo e produtivo, mas não aconteceu bem como 
se esperava.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “para que conste em ata, que lamento 
que este assunto não tenha vindo primeiro à reunião de câmara.”- -------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou esclarecendo que “recebi a empresa na semana do Natal e a 
Assembleia de Freguesia reuniu-se na noite do dia seguinte, e não tivemos mais reuniões de câmara 
até a semana passada (interregno das mesmas de 16/12/2015 até à da semana passada 13/01/2016) 
e optei por aproveitar essa sessão de Assembleia de Junta para apresentar esse assunto.  ----------------  
 ----------- Peço desculpa por não vos ter falado na passada semana sobre isto, mas foi meramente 
esquecimento devido ao espaço temporal.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra dizendo que ”tenho um pedido de 
informação a fazer, que tem a ver com o protocolo aprovado em reunião de câmara de 13 de janeiro 
de 2016, referente à atividade da Associação Musical do Algarve no concelho, e isto porque, 
juntamente com o referido protocolo, encontrava-se em anexo uma informação dos serviços da Divisão 
da Cultura que afirmava que o protocolo no ano anterior tinha tido um impacto com sucesso nas áreas 
da Educação e Turismo. E o que gostava de saber, é como chegaram a essa conclusão? Se existem 
dados, pois é uma informação elaborada pelos serviços.  -------------------------------------------------------------  
 ----------- Claro que não estou a por em causa se foi positivo ou não, porque se assim não fosse, não 
seria proposto vir novamente aqui. O que gostaria de saber é qual foi o impacto efetivo que existiu, 
quer numa área quer em outra, porque estamos a falar de duas divisões diferentes da câmara. ----------  
 ----------- Outro assunto, prende-se com a Estrada que liga Odelouca a Monchicão, que faz a ligação 
ao concelho de Monchique. Reparei que existe entre 20 a 30 metros que se encontra em terra batida e 
já permanece assim há alguns anos. É uma estrada que tem uma extensão grande de km’s e verifiquei 
que se encontra com muitos buracos, o que não faz sentido uma vez que não será uma obra com um 
valor assim tão relevante para que não seja feita. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Um outro assunto está relacionado com os Pontos de luz que existem na Avenida Marginal de 
Silves, nomeadamente, o que se encontra junto à passadeira que atravessa para o lado rio. É o ponto 
que se encontra próximo do Parque de Estacionamento junto à Praça Al Muthamid. Alerto para este 
facto, pois ia sendo atropelado, por falta de visibilidade devido à falta da luz. Mas penso tratar-se de 
mau contato, porque umas vezes esta ligada outras vezes não.” ---------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “quando é assim poderá também telefonar, enquanto 
cidadão, para o número existente que serve para informar esses factos.” ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A 
VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
COMÉRCIO A RETALHO, SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA, EM SILVES. ---------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lidl & CIA. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Oficio do 
requerente, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo que “gostaria que este assunto voltasse para 
outra reunião, uma vez que se encontra agendada uma reunião com as pessoas que se encontram no 
mercado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No entanto gostava de referir, e que fique em ata, que o LIDL defende que a sua “edificação é 
uma “Âncora” para o mercado” e que iria funcionar como chamariz, bem como que iria ceder a título 
gratuito as antigas instalações. Informaram também, que iriam ajudar na modernização do mercado. ---  
 ----------- Aquando da minha ida aos diversos mercados constatei que as realidades são totalmente 
diferentes, por tratar-se de zonas bastante populosas, onde têm tantas pessoas como nós no concelho 
todo. No caso do Feijó por exemplo, onde o mercado se situa na parte superior e a loja do LIDL situa-
se na parte inferior, o qual tem uma afluência bastante considerável. Estivemos também no de 
Alcântara que se situa por baixo da Ponte 25 de Abril, e que não tem tanta afluência como o do Feijó, e 
fomos visitar uma outra na Sobreda da Caparica que se situa num aldeamento sendo o LIDL a única 
superfície comercial existente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas qualquer um dos locais que visitei, e foi o que lhes transmiti na altura, são realidades 
totalmente diferentes da nossa, por isso não visualizo da mesma forma que eles, nomeadamente ao 
abrirem uma loja LIDL junto do mercado que funcione como uma âncora, de maneira nenhuma. ---------  
 ----------- Foi solicitado um novo parecer à Junta de Freguesia, devidamente fundamentado, uma vez 
que o anterior era muito superficial, o qual posteriormente foi presente a reunião de câmara e sobre o 
qual foi deliberado, por unanimidade não viabilizar. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Entretanto, os Srs. Representantes do LIDL vieram expor a sua posição, na reunião pública 
de 13 de janeiro de 2016, face a alguns dos problemas colocados apresentando soluções para os 
mesmos, nomeadamente quanto ao acesso dos camiões, mencionando uma vez mais a tal “âncora” 
que ira funcionar no mercado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Atendendo a isso e não querendo de forma alguma ser um obstáculo para o desenvolvimento 
do mercado, nem quanto ao melhoramento do espaço envolvente, achamos por bem marcar uma 
reunião com as pessoas que lá trabalham para ouvi-las, e por isso solicitava que este assunto viesse 
na próxima reunião.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto tomou a palavra dizendo que “tenho ouvido que o 
mercado encontrasse fraco e moribundo, e daí ter diminuído a sua afluência. Posto isto e uma vez que 
o mercado não é ativo, teremos dificuldades em afirmar que com a viabilidade do projeto, irá tirar 
movimento ao mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Legalmente, e se deliberarmos não viabilizar a pretensão apenas com base no parecer da 
Junta de Freguesia, e tendo por base somente esse motivo não haverá necessidade de ser 
fundamentado não viabilizar?” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu respondendo que “está previsto no Orçamento para 2016 uma 
rúbrica para o melhoramento do mercado. Há uma revitalização para o mesmo. -------------------------------  
 ----------- No entanto importa ressalvar que no sábado o mercado é bastante preenchido. O que é certo, 
é que as pessoas associam sempre culpa a alguma coisa, e estas pessoas estão la há bastante 
tempo. A argumentação será a mesma que foi usada anteriormente, face ao que estava predisposto 
relativamente ao Pingo Doce. A argumentação foi por determinação política e foi apenas o executivo e 
não se iria permitir nenhuma superfície na linha da frente ribeirinha, por isso se coloca à consideração 
superior, havendo necessidade de existir sempre uma definição quer para bem, quer para o mal, e 
teremos responsabilidade sobre as decisões tomadas, obviamente.” ----------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra questionando a Dra. Isabel 
Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa “se legalmente essa fundamentação tem pernas 
para andar ou não?” ao que a Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu que “não sei qual é o fundamento, 
mas o que a lei determina é que qualquer decisão tem que ser devidamente fundamentada. Tanto de 
facto como de direito, e os fundamentos que irão usar não sei responder quais serão.” ----------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “neste caso, em concreto, temos que ser coerentes e 
discutir o assunto, defendendo o que são os interesses do concelho, e pensarmos se estaremos a 



 
 

 

 

 

beneficiar ou não a população, que é o ponto fulcral neste caso. E estamos perante uma situação que 
dever-nos-emos debruçar e refletir de forma a encontrar a melhor solução.” ------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra dizendo que “em termos da pretensão por parte do 
grupo Jerónimo Martins de implementar na cidade uma Superfície Comercial “Pingo Doce”, e quando a 
Presidente da Câmara da altura falou comigo particularmente, eu concordei com a posição dela, e por 
isso não existe um documento formal por parte da Junta de Freguesia, de que se viabilizasse este 
pedido ia subcarregar aquele espaço com mais trânsito.  -------------------------------------------------------------  
 ----------- E conjugando as duas coisas, o mais importante são as pessoas que efetivamente trabalham 
naquele espaço que são ao todo entre 14 a 15 pessoas. São pessoas que lutam diariamente com 
muita dificuldade, principalmente os vendedores das verduras. Todavia quer os vendedores do peixe, 
quer os da carne e mesmo os do pão, são pessoas que sobrevivem da venda destes produtos. E 
posso afirmar sem dúvidas, que a ida desta unidade para aquele lugar irá “secar” toda aquela zona. ----   
 ----------- Eu sou cliente do Lidl e sabemos quais os produtos que lá existem, que passa pela venda de 
pão, carne, em alguns deles também pelo peixe.  -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para além destes vendedores fixos, ao sábado deslocam-se ao mercado para vender os seus 
produtos, algumas dezenas de pessoas que durante a semana trabalham no campo para no sábado 
poderem escoar os seus produtos.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “mas isso não invalida que façamos a reunião para 
que possamos ouvir a “viva voz” da parte deles a opinião e argumentos que possam apresentar.” -------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “não procuro argumento 
para votar não, não me revejo no que foi dito para votar não. O que eu pretendo é ser esclarecido.  -----  
 ----------- Na reunião de Câmara Ordinária de 16 de setembro de 2015 quando estiveram presentes os 
Srs. Miguel Reis, Eduardo Gomes e Sr. José Azevedo em representação do LIDL, eu transmiti-lhes a 
minha posição quanto a este assunto, nomeadamente quanto a aspetos que gostaria que fossem 
esclarecidos, particularmente quanto à Segurança e a Circulação Pedonal e Rodoviária, por quem de 
direito, ou seja, por técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E verifiquei que esse parecer ainda não foi apresentado, logo proponho que a DOMT (Divisão 
de Obras Municipais e Trânsito) se pronuncie sobre as minhas questões apresentadas na referida 
reunião, uma vez que no presente existem estas circunstâncias no local, eu quero que a Comissão de 
Trânsito se pronuncie uma vez que o projeto não avança nenhumas soluções. E julgo que será um 
dado essencial para a deliberação a tomar. É uma situação que poderá penalizar os comerciantes e 
beneficiar os consumidores.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “existem duas situações que foram aqui colocadas, 
umas das quais tinha a ver com o trânsito e como poderia trazer problemas em termos de segurança. 
Uma vez que a circulação seria muito mais forte. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão, relaciona-se com as pessoas que trabalham no mercado e que vivem dos 
seus rendimentos. Já tinha sido proposto anteriormente que as pessoas do mercado fossem ouvidas, o 
que efetivamente vai acontecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Queria também ressalvar que relativamente à proposta apresentada pelo Grupo Jerónimo 
Martins para a implementação de uma superfície comercial “Pingo Doce” em Silves a qual foi 
inviabilizado e o Grupo desistiu tendo em atenção ser uma nova superfície a instalar na cidade de 
Silves.  -  
 ----------- Neste caso é diferente, uma vez que a proposta do LIDL não se prende com a implementação 
de uma nova superfície comercial, mas sim de uma deslocação de uma superfície já existente. 
Pretendendo melhorar as condições dos serviços que prestam e nomeadamente quanto ao prédio 
onde estão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por outro lado quando foi falado que a Zona Ribeirinha não deveria ter mais nenhuma 
unidade comercial, prendia-se com a situação sócio económica da altura. Hoje a situação é outra.” -----  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “a diferença que existe dessa altura (2010) para 
agora, e atendendo aos sensos de 2011 verificou-se que a população diminuiu. E essa é a realidade 
que nós temos no presente, e teremos de ter isso em atenção.” ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto reforçou que “no parecer da Junta de Freguesia diz que é 
uma instalação de uma nova superfície, o que não é a realidade.” Ao que a Sra. Presidente respondeu 
que “isso era o que estava no primeiro, mas agora já foi dado outro.” ---------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar a pronúncia da DOMT (Divisão de 
Obras Municipais e Viaturas) acerca das dúvidas alvitradas pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa em 
Reunião de Câmara de 16 de setembro de 2015 e 04 de novembro de 2015. -----------------------------------  



 
 

 

 

 

  ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NO GAVETO DA RUA 
DAS PALMEIRAS, E.N. 125 E RUA DE SRA. DO CARMO, EM ALCANTARILHA. ----------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Agriconstroi - Projetos e Construções, Lda. ---------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
ARMAZÉM, SITO EM VALE LONGO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Joan Eileen Mersh. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. Remeter aos Serviços de Fiscalização. --------------------------------------------------  
 
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO DE VEDAÇÃO, LOTE N.º17, SITO NA QUINTA DE SÃO SEBASTIÃO, EM 
ALCANTARILHA/PÊRA, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 11/01. ---------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maurício Baroni. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EIFÍCIO, SITO NA RUA 
DA IGREJA E RUA DAS ESCADINHAS, EM SÃO MARCOS DA SERRA. ---------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Elvira Nunes Grilo Gonçalves Guerreiro. ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da Direção 
Regional de Cultura do Algarve (DRCAlgarve), informação do Setor de Arqueologia, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA TENENTE CORONEL 
JORGE VARGAS MOGO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES ” –  -----------------------------------------  
 ----------- 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 referente à requalificação 
urbana da Rua Tenente Coronel Jorge Vargas Mogo, sita em São Bartolomeu de Messines. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “INSTALAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO DE 
AUTOCARAVANAS, SITO RUA 1.º DE MAIO E RUA ANTÓNIO ALEIXO, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES ” –  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “no tempo do Sr. Presidente José 
Viola, e em que o Dr. Francisco Martins tratou da negociação e bem, através de expropriação amigável 
daquele espaço para um determinado fim, que era exclusivamente para execução de parque de 
estacionamento para 700 viaturas, instalação de parque de feiras e mercados e alargamento da Rua 
1º de Maio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O meu grande receio prende-se com o facto de ao alterarmos a função daquele espaço, 
complementando com mais esta valência de caravanismo, isso possa culminar num pedido de 
reversão, por parte dos expropriados, nos termos do disposto no artigo 5º do Código das 
Expropriações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- Posto isto, quero dizer que estou de acordo com implantação do projeto das caravanas, mas 
a anteceder uma deliberação solicito um parecer relativamente a este projeto em concreto à DJA 
(Divisão Jurídica e Administrativa), como também um parecer à Dra. Leonor Bentinho, que é perita em 
direito administrativo para que daqui a oito dias este assunto seja novamente discutido, já com os 
aludidos pareceres solicitados relativamente à implementação desta valência para aquele local em 
concreto.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “gostaria de dizer que não é mais uma 
valência porque, primeiro temos que ver que existe distinção entre o Parque para as Caravanas e Área 
de Serviço. A área de serviço é um estacionamento temporário de autocaravanas e a terminologia que 
é utilizada para área de serviço é de estacionamento, sendo um estacionamento as duas valências 
que foram objeto de expropriação já estão contempladas. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao parecer solicitado, relembro que já existe um parecer elaborado pelos nossos 
serviços pelo que não haverá necessidade de solicitar um parecer a uma entidade exterior. ---------------  
 ----------- Pode-se verificar nas considerações finais do parecer elaborado pelos Serviços Jurídicos 
nomeadamente quando se lê “face ao exposto, considera-se que de acordo com a informação da 
DOGU não haver impedimentos quanto à adequação do espaço ou fim para o qual se procede a 
expropriação. Quanto à necessidade de cumprimento de outras condicionantes técnicas deverá o 
processo ser acompanhado pela DOMT e DOGU”, que esta situação tem sido explanada e discutida 
com os Serviços Jurídicos e os mesmos analisaram se a expropriação efetuada iria colocar em causa 
ou não o fim a que se quer dar ao Parque de Feiras e Mercados. --------------------------------------------------  
 ----------- A realidade é que o local já se encontra a ser utilizado, pelo que existe a necessidade de 
serem colocadas as marcações devidas para a implementação de um estacionamento público 
condicionado, uma vez que estamos salvaguardados relativamente a esta questão.” -------------------------    
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando se “este estacionamento vai ser 
gratuito ou os utentes à área de serviço de autocaravanas terão de pagar?” ao que a Exma. Sra. 
Presidente respondeu que “essa situação ainda não se encontra aqui para discussão. O que aqui 
temos é unicamente o projeto. O que aqui se encontra é o condicionamento daquele espaço para área 
de serviço.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo que “há um dado novo, uma vez que este 
estacionamento público condicionado para uma área de caravanas, se não for gratuito ainda coloca 
um problema noutro âmbito, uma vez que não pode ser pago.  ------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito que a Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e na qualidade de jurista me 
esclareça se ao aprovarmos este projeto nos termos em que está apresentado, tendo por base o 
parecer existente, se não poderá colocar em causa a expropriação do terreno, podendo levar ao 
culminar com um pedido de reversão da expropriação efetuada?” --------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica esclareceu que “na altura os fins de 
expropriação foram dois. Este processo iniciou-se como expropriação, mas foi adquirido por via do 
direito privado, ou seja, houve acordo entre as partes, tendo sido celebrada uma escritura pública, com 
pagamento do terreno adquirido pelo valor acordado. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que está aqui em causa e fazendo a devida ressalva, é que uma coisa é uma Área de 
Serviço e outra é um Parque de Autocaravanas ou de Caravanas. Cada situação insere-se numa área 
jurídica específica. Esta situação levantou-se, e foram prestados pareceres jurídicos, o primeiro dos 
quais foi prestado na hipótese de tratar-se de um Parque de Autocaravanas, o que não veio a 
acontecer, passando a ser considerado como Área de Serviço, a qual tem condicionantes 
completamente diferentes de uma Área de Autocaravanas, e nesse sentido foi prestada, para além do 
parecer jurídico, uma informação técnica, na altura pela DGU, onde foi informado qual o 
enquadramento da mesma e que estava inserida no conceito de Estacionamento, e que iria apoiar os 
Feirantes, uma vez que aquele espaço tem um fim estipulado de Parque para Feiras e Mercados. ------  
 ----------- Relativamente ao carácter oneroso ou gratuito, o mesmo não altera o fim para o qual o prédio 
foi adquirido. Tanto o Estacionamento como o Parque de Feiras e Mercados podem ser onerosos ou 
gratuitos, e continuam a sê-lo, por isso o parecer jurídico está dado e mantemos na íntegra tudo o que 
dissemos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não estamos a falar num Parque de Autocaravanas, que tem um enquadramento jurídico e 
que tem um instituto próprio, mas sim duma Área de Serviço. -------------------------------------------------------  
 ----------- Por outro lado, chamo a atenção relativamente áquilo que são normas de higiene públicas, e 
ao que tem que ser assegurado quando estamos a falar dum espaço onde se realizam Feiras e 
Mercados, que tem a ver com a salubridade, nomeadamente com o fornecimento de água e com a 



 
 

 

 

 

recolha de resíduos (dejetos) e neste momento insere-se no que se entende por Estação de Serviço. E 
se estamos a ver Estação de Serviços, a mesma não está limitada a Autocaravanas, mas sim a 
veículos com condições de receber água e despejar os resíduos que têm. --------------------------------------  
 ----------- Quanto ao facto de há 20 anos se estar a prever uma coisa, o estacionamento 
independentemente do que se estaciona continua a sê-lo, assim como um Parque de Feiras e 
Mercados, independentemente do que se vende, aliena ou compra. -----------------------------------------------  
 ----------- Em suma, entendo que tudo o que foi dito na altura pela DJA conjuntamente com a DGU 
mantém-se válido.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente finalizou dizendo que “ a Dra. Isabel Cabrita será solicitada por nós face às 
circunstâncias, quer em termos legais, quer em termos financeiros. É importante que todas as dúvidas 
sejam devidamente esclarecidas, para podermos estar à vontade para deliberarmos. Penso que 
podemos estar tranquilos porque as valências encontram-se contempladas.” -----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de instalação de área de 
Serviço de Auto Caravanas, sito em São Bartolomeu de Messines nos termos e condições da 
informação e do parecer jurídico de 12/12/2013. -------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.3 – ASSUNTO – PEÇAS PROCESSUAIS PARA PERMITIR A CONTRATAÇÃO DOS 
TRABALHOS DE AJUSTE DIRETO, À SUBSTITUIÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO DO CAMPO 
MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES –  --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações do Departamento de Obras Municipais e Trânsito, Equipamento e 
Ambiente, do setor do Desporto e Memória Descritiva de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto em epígrafe. -----------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) - GALP POWER, S.A. -------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e minuta do contrato de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato identificada em 
epígrafe e mandatar a Exma. Sra. Presidente para sua outorga. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM CERRO ALTO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 259/19850612, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 34 DA 
SECÇÃO "AX" E ARTIGOS MATRICIAIS URBANOS 1310 E 2175, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
ALGOZ E TUNES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Euan Blaikie Pyper e Yvonne de Zeeuw Pyper.----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial 
urbana, planta de localização de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 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.  ------------  

 

 
 


