
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 9  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 9 DE MARÇO DE 2016  --------------------------------  
 ----------- Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), 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 4.632.017,82 € (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, dezassete euros e oitenta 
e dois cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 393.274,72 € (trezentos e noventa e três mil, 
duzentos e setenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse que “dou início à reunião de Câmara 
ordinária, de 09 de março de 2016 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem está a 
transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na gravação, 
sendo esta depois apagada após a aprovação da ata. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Durante o ponto 2. Informações, irei chamar o Sr. Dr. Ricardo Tomé, da DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para fazer um ponto de situação do PDM (Plano Diretor 
Municipal), mas antes vou prestar-vos algumas informações: --------------------------------------------------------  
 ----------- Fomos a uma reunião à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, na sexta-feira passada, dia 
4 de março. Estão a realizar um plano de gestão hidrográfica das ribeiras do algarve, numa vertente 
técnica, não havendo, no entanto, o contributo de um representante dos municípios. Foi sugerido um 
representante dos municípios na APA tendo sido acordado pelos Municípios presentes (eu por parte 
do Município de Silves; o Sr. Jorge Botelho por parte do município de Tavira; e o Sr. Vítor Aleixo por 
parte do Município de Loulé)haver um elemento que represente todos os municípios do Algarve. Pelo 
que, foi acordado ser o Sr. Eng.º Pedro Coelho, Chefe da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente da 
nossa Câmara, que será um elo de ligação com os municípios. O plano de gestão hidrográfica deverá 
estar concluído até final do corrente mês. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação que nos preocupa e para a qual queremos encontrar uma solução justa é a da 
Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa, e Portimão. Estiveram cá na sexta-feira 
passada, dia 4 de março, e entregaram-nos alguma documentação, para que possamos, junto das 
entidades competentes, ir de encontro a uma solução plausível, que permita a esta Associação o 
acesso à água que os agricultores precisam. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quinta-feira, dia 3 de março, estivemos na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), promovendo 
não só o concelho de Silves, mas também o Algarve. Estivemos lá com os nossos vinhos e doces, 
para além de eventos que estão a ser promovidos no concelho de Silves. ---------------------------------------  
 ----------- Foi, finalmente e já com algum atraso, aprovado o PADRE (Plano de Ação de 
Desenvolvimento de Recursos Endógenos), na AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve. É de 
grande importância para nós, pois vai permitir candidatarmo-nos àquilo que temos proposto, em 
termos de produtos locais e endógenos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também tivemos reuniões relativamente ao PARU (Plano de Ação para a Regeneração 
Urbana), com particulares e coletividades, com o intuito de podermos contar com eles naquilo que será 
o plano a ser proposto até final do mês. Todas as exigências são depois pedidas em termos do 
Portugal 2020, e pedem vários planos, sendo este um deles.  -------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No âmbito das várias DLBC’s (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) também é 
solicitado que haja determinados planos, mas, desta feita, estes terão que se encontrar já 
amadurecidos e mais próximos de uma realização concreta, como por exemplo uma bolsa de projetos 
que conte já com os contributos das coletividades e dos particulares. Estes projetos serão depois 
objeto de uma avaliação, podendo ou não vir a ser incluídos. --------------------------------------------------------  
 ----------- São os próprios serviços de Ordenamento Territorial, com o Sr. Dr. Ricardo Tomé à frente 
desses trabalhos, que estão a realizar o ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) e o PARU (Plano de 
Ação para a Regeneração Urbana). O mesmos estão também com o PDM (Plano Diretor Municipal) 
em mãos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outro assunto e uma vez que foi levantado na Assembleia Municipal e não quero que fiquem 
com menos informação, informo-vos do seguinte: como sabem, houve uma reunião geral de 
trabalhadores, no dia 8 de janeiro, e na sequência dessa reunião têm havido várias reuniões sectoriais. 
Nessas reuniões há pontos essenciais na Ordem de Trabalhos: a funcionalidade dos serviços e o 
SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública). No ponto 
“”outros assuntos”” falámos da participação dos nossos colaboradores no maior evento do concelho e 
que também é o maior que existe abaixo do rio Tejo, que é a Feira Medieval de Silves, bem como da 
marcação de férias e outras preocupações que os trabalhadores possam ter. Estas reuniões 
continuam a ser realizadas, por forma a percebermos que procedimentos poderão ser tomados para 
otimizar os serviços.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar o esclarecimento solicitado pela Vereação não 
permanente na semana passada, relativo à iluminação nas rotundas do concelho e intervenção da EN 
125 / EN 124. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 8 de março de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis era 4.019.902,45 € (quatro milhões, dezanove mil, novecentos e dois euros e 
quarenta e cinco cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das operações que estão a decorrer no 
concelho: os pedreiros estão em Silves e São Marcos da Serra; os pintores em Armação de Pera e 
Silves; os calceteiros em Silves; o betuminoso em Silves e São Bartolomeu de Messines; e o trator 
roça mato em Silves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Luís Luís informando que “a Sra. Dra. Anabela Cabrita, 
chefe da DEDJAS (Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social) apresentou a sua 
demissão e cessou funções em 1 de março de 2016. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- O “”site”” do Município estará indisponível, nos próximos dias 15 e 16, de modo a concluir a 
passagem do atual portal para o site “”responsive””, o que permitirá melhorar o acesso ao portal. --------  
 ----------- A versão completa do vídeo promocional do concelho de Silves já está disponível ao público e 
foi apresentado na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), sendo que tem a duração aproximada de 20 
minutos. Como se recordam, no passado dia 3 de setembro de 2015, dia do Município, apresentámos 
uma versão reduzida, com cerca de 4 minutos. Neste momento já disponível a versão completa, que 
promove todo o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje, dia 9 de março pelas 17h30, decorrerá na Escola EB 2,3 Garcia Domingos, em Silves, 
uma ação de sensibilização sobre disciplina e problemas de comportamentos em contexto escolar, 
realizada pelo Setor de Psicologia. A mesma destina-se a docentes e funcionários. --------------------------  
 ----------- Dia 10 pelas 16h00, haverá na Biblioteca Municipal, uma sessão literária sobre o livro 
“Algarve” de Raul Brandão, pela Alma Azul. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 11 pelas 21h30, o círculo de divulgação artística “O algarve pelo caleidoscópio” que está 
a promover todas as freguesias, estará na Sociedade de Instrução e Recreio de São Marcos da Serra 
e contará com a atuação do grupo coral da Universidade do Algarve. Esta sessão terá, ainda, breves 
apontamentos sobre gastronomia, literatura e património algarvios. ------------------------------------------------  
 ----------- Dia 12, teremos o tradicional “Baile da Pinha”, organizado pelo Silves Clube de Futebol, a 
decorrer na Fissul – Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves. ----------------------------------------------------  
 ----------- Dia 12 pelas 15h30, teremos mais uma sessão de “Contos em Família” com Bruno Batista, na 
Biblioteca Municipal, para crianças dos 5 aos 12 anos. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Dias 12 e 13 decorrerão as últimas sessões de teatro para a infância, com a peça 3 erres 
levado a cena pela companhia Al’Teatro, no Teatro Mascarenhas Gregório, que tem permitido a todas 
as crianças do nosso concelho irem ao teatro. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 13, teremos o 9.º passeio 4x4, para comemoração do dia da mulher, organizado 
pela XelbLand com o apoio do Município. A sua concentração será na Fissul. ----------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Dias 14 a 18, teremos a semana da Primavera Biológica, com a plantação de hortas na 
Quinta Pedagógica de Silves, pelos alunos das nossas escolas. ----------------------------------------------------  
 ----------- Dia 15 e na comemoração da semana biológica, haverá uma tarde interativa entre jovens e 
seniores, que decorrerá também na Quinta Pedagógica e é uma parceria com o Instituto Piaget. ---------  
 ----------- Dia 15, decorrerá o 8.º Sarau Gímnico organizado pelo Grupo Desportivo e Cultural do 
Enxerim.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 15, será inaugurada uma exposição centenária sobre o dia internacional da 
mulher, que estará patente até 15 abril no Mercado de Silves, com a organização da Junta de 
Freguesia de Silves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 16, e integrando o programa “Março Jovem”, membros da Assembleia Municipal Jovem 
vão à Assembleia da República, onde terão um encontro com os deputados eleitos pelo círculo do 
algarve.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “está agora aqui presente o Sr. Dr. Ricardo Tomé, do 
Ordenamento Territorial, para fazer um ponto de situação do PDM (Plano Diretor Municipal).--------------  
 -----------  Mas antes disso saliento que o Ordenamento Territorial está com vários trabalhos em mãos, 
nomeadamente o ARU (Áreas de Reabilitação Urbana), o PARU (Plano de Ação para a Regeneração 
Urbana), o PDM, a Toponímia e outros trabalhos .” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou então a palavra o Sr. Dr. Ricardo Tomé informando que “relativamente ao PDM, 
primeiro lançámos a cartografia de 2014, que está a ser produzida por uma empresa, com o nosso 
acompanhamento e isso será a base da revisão do PDM; já fizemos a atualização de tudo o que eram 
referências legais, porque entretanto já saíram novos diplomas; a atualização da demografia e da 
socio-economia do concelho também já está concluída. Falta uma revisão do turismo, mas não sei se 
valerá a pena fazer ou não. Logo se vê. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Já está feita a reclassificação do solo, com base na nova legislação, ou seja a nova “carta de 
ordenamento” com os novos perímetros urbanos. Estamos a ponderar algumas renomeações, que nos 
irão beneficiar para o futuro; já elaborámos a proposta da RAN (Reserva Agrícola Nacional) bruta. 
Também estamos a negociar, com as várias entidades, o relatório de ponderação de algumas 
exclusões que estamos a pedir. O mesmo processo decorre para a REN (Reserva Ecológica 
Nacional), que tinha sido concluída mas saiu legislação nova, como tal estamos a atualizá-la. 
Basicamente são três variáveis da REN que estão a ser revistas: erosão dos solos, áreas de infiltração 
e áreas de riscos. Estas variáveis estão concluídas, só ainda não temos o relatório finalizado. ------------  
 ----------- Também estamos com o ARU, PARU e outros trabalhos. Provavelmente, dentro de uma ou 
duas semanas estaremos em condições de ir à ARH (Administração da Região Hidrográfica) negociar 
a REN. Sem a nova cartografia não podemos formalizar o pedido. Quando tivermos a nova cartografia 
teremos que refazer os modelos, porque há zonas que foram alteradas. Com a nova cartografia 
faremos outra variável da REN, que é a que nos vai levar mais tempo - hidrografia. --------------------------  
 ----------- Basicamente, o ponto de situação é este e estamos a caminhar dentro do ritmo possível.” -----  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que referiu “neste assunto sou 
completamente divergente, pois nada me diz que o ter-se parado o PDM trouxe benefícios para o 
concelho. Se houve paragem é porque este executivo considera que tinha que haver, embora nós 
consideremos que trouxe prejuízos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de saber, com alguma flutuação temporal, quando estará pronto o novo PDM a fim 
de ser submetido a consulta pública. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós já poderíamos ter um PDM aprovado, de terceira geração. Não há documentos perfeitos, 
mas o de 2013 foi feito numa base de seriedade e dedicação, tendo-se trabalhado mais afincadamente 
durante os últimos 3 anos, para que permitisse encaminhar as coisas.--------------------------------------------  
 ----------- Os investidores criaram várias expectativas. Gostaria de saber se as expetativas dos 
investidores ainda se mantêm, ou se acabaram por considerar que não vale a pena investir em Silves.  
 ----------- Quanto ao documento de 2013 que este executivo permanente considerou incorreto, 
pergunto se as revisões e alterações, em virtude de nova legislação, vão trazer mais benefícios ou se 
essas alterações vão condicionar ainda mais o desenvolvimento do concelho. Se o documento tivesse 
sido aprovado com as alterações anteriores era um documento muito mais soft e muito voltado para os 
interesses do concelho. Este parece-me que vai criar mais barreiras e mais dificuldades para o 
concelho, que terá que se adaptar às novas regras. Nós sabíamos disso, era um risco que tínhamos. 
Tivemos uma última reunião com trinta e três entidades e estas deram o seu aval. Nós sabíamos que 
depois das eleições o processo iria andar e muitas das regras iriam alterar-se com a nova legislação, 
condicionando o trabalho já feito. Gostaria de saber se este é mais vantajoso em termos estratégicos, 



 
 

 

 

 

do que o que já estava pronto para pronúncia pública. Porque este documento é um documento 
estratégico, como sempre disse o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina. Era dar continuidade ao plano 
estratégico.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “manifesto todo o meu 
reconhecimento pelo trabalho que estão a fazer e mantenho a minha total confiança como sempre. O 
que vier desta equipa será aceite, sem qualquer hesitação. O passado é testemunho disso e não tenho 
quaisquer dúvidas sobre o trabalho de continuação, já que teve que haver o segundo projeto da 
revisão do PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu sei que na altura da abertura aos munícipes houve interesse por parte dos mesmos e 
apresentaram algumas propostas para o enriquecer. Pergunto se foi só durante aquele período ou se 
continuam a receber propostas.” Tendo a Sra. Presidente dito que “continuamos a receber.” Prossegue 
o Sr. Vereador dizendo “seria importante que a população fosse informada que continuamos a receber 
propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação de São Bartolomeu de Messines tem a ver com articulação com outras instituições 
que fazem parte da Comissão de Acompanhamento; questiono se já houve reuniões, se estão novas 
agendadas e qual a sensibilidade dessas pessoas, que também são responsáveis e com 
competências bem definidas, sobre a alteração da revisão;  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Manifesto aqui a minha preocupação sobre as que foram objeto de decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé. Para retirar terrenos da RAN (Reserva Agrícola Nacional), a Câmara 
tem que fazer um esforço extraordinário para conseguir a aprovação para retirar esses terrenos da 
REN ou da RAN, porque assumiu compromissos muito concretos na aprovação de projetos. --------------  
 ----------- Aproveito para solicitar que, na próxima reunião, me seja entregue cópia do relatório que o Sr. 
Dr. Ricardo Tomé entregou à Sra. Presidente.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou de seguida o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo que “utilizando as palavras do Sr. Dr. 
Fernando Serpa, há algumas questões que eu gostaria de colocar mas entretanto já o foram, como a 
questão do “”timing”” e da sensibilidade que outras entidades externas têm sobre o documento que 
estamos a produzir.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveito para agradecer ao Sr. Dr. Ricardo Tomé a sua vinda aqui.” ---------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “há aqui coisas com as quais não estamos de acordo, mas 
podemos conversar e entrar em entendimento. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se o PDM tivesse sido aprovado em 2013, automaticamente entraria em revisão devido à 
nova legislação que saiu entretanto. Tinha que se adequar a essa legislação, ou seja, entrar em 
processo de revisão! Sairia um PDM coxo. Além disso já tinha saído nova legislação em 2012 que 
ainda não estava contemplada num PDM de 2013 relativamente às variáveis da REN. ----------------------  
 ----------- O que interessa é que este executivo resolveu rever o PDM em pormenor, atendendo a todos 
diplomas, e concertá-lo a uma cartografia mais atualizada, que é a de 2014. As pessoas continuam 
com interesse e existem vários interessados. Há projetos que estão atualizados e podiam ser iniciados 
estão preparadas para levantar as licenças, se as pessoas quisessem, mas não o fazem. É o caso da 
Quinta do Paço de 2008, já publicado em Diário da República. Não interferimos com nada, todos os 
casos estão contemplados. Inclusivamente, pedi na sessão da Assembleia Municipal para que me 
apontassem um caso que não estivesse contemplado, mas não me foi apresentado nenhum. Eu tenho 
várias reuniões em que me são trazidas novas ideias, mas concretização não se vê nenhuma. Existem 
todas as condições para os investimentos de milhões, mas não acontecem, provavelmente devido à 
conjuntura atual, mas não devido à opção do executivo permanente em rever o PDM. -----------------------  
 ----------- Este PDM patente defende investimento de milhões e investimentos mais modestos ou seja, 
ir de encontro da população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O plano estratégico para Silves existe mas não lhe foi dada a devida utilidade, no meu 
entendimento. Já o encaminhei a várias divisões, para verem o interesse que existe naquele plano 
estratégico e o que poderia ser feito. Existe desde 2009 e não passa de um documento que em nada 
se concretizou não passando de um documento teórico e de planeamento estratégico, mas não se 
procurou concretizar nada, lamentavelmente. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O PDM de 2013 estava descontextualizado, destruturado e desatualizado e não iria permitir 
todas as situações que estão a ser revistas. O de 1995 como está permite e contempla os interesses. 
O plano tem que existir em geral e a sua conclusão ocorrerá ao longo deste ano ou até ao próximo no 
1.º trimestre. A planificação do REOT (Relatório do Estado do Ordenamento do Território) veio a 
reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Esta equipa está a trabalhar bastante. Estamos a trabalhar em varias frentes e já tivemos 
reuniões de concertação da RAN e vamos ter com a REN. Tivemos o PARU e ARU que têm que estar 
concluídos até final de março. Como estamos agora em standby vamo-nos pôr a par das limitações da 
REN. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Quanto à sensibilidade de entidades externas que existirá abertura não me parece que 
levantem problemas. Foram retomados alguns perímetros que tinham sido abandonados - estou a falar 
do PDM 2013 e do que está em vigor que é o de 1995, ou seja com o PDM de 2013 tinha-se 
abandonado vários perímetros de 1995, mas estamos agora a retomá-los por diversas circunstâncias 
que estão devidamente argumentadas, assim como com diferentes tipologias – Nova Lei de Base do 
Ordenamento do Território. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Dr. Ricardo Tomé que disse “penso que trabalhámos bem na versão anterior e 
nesta também o estamos a fazer, dentro do tempo a que nos comprometemos. Estamos a trabalhar 
com várias entidades, inclusivamente estamos em diálogo muito próximo com a CCDR (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional. Não há nada com essas entidades que seja incongruente 
em relação aos nossos objetivos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientando que “todo o documento que 
vier terá ao meu aval. Posso não gostar muito, mas mais vale esse que nenhum e também reconheço 
todo o trabalho que está a ser realizado. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de ter comigo o documento, mesmo estando a ser revisto, mas todo o documento 
que vier terá o meu aval. Prefiro ter esse que ter o de 1995.” --------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “uma das minhas questões é a da Associação de 
Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa, e Portimão. Vieram cá, na sexta-feira dia 4 de março, e 
deixaram alguma documentação.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Apelo ao executivo permanente da Câmara para que contacte as entidades competentes, e 
que faça com alguma urgência, por forma a encontrar uma solução plausível que permita à Associação 
o acesso à água que os agricultores pretendem. -------------------------------------------------------------- ----------- 
 ----------- Outra preocupação minha e de pessoas que falaram comigo, tem a ver com a situação do 
Alisuper (Grupo Nogueira). Aquilo que alguns dos funcionários me disseram é que vai mesmo fechar. 
Contudo, foram informados que os postos de trabalho estão garantidos nas lojas. Não sei se a Câmara 
tem, por parte do Grupo Nogueira, alguma informação sobre este assunto, no sentido de salvaguardar 
estes postos de trabalho que poderão eventualmente passar para outra empresa - São Lourenço Park. 
Existe conhecimento do que irá acontecer? Refiro que o jornal “Correio da Manhã” publicou um artigo 
sobre este assunto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente que “quanto à Associação de Regantes, já estamos a encetar 
todos os contatos para encontrar uma solução viável. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação do Grupo Nogueira, efetivamente, é uma realidade. Tivemos conhecimento da 
insolvência e, inclusivamente já contatámos o Administrador de insolvência, através de ofício. Quantos 
aos postos de trabalho não posso informar nada, eles não podem dar garantias como é habitual (a 
palavra “”habitual”” até me fere). Nós assistimos a situações de revitalização de empresas e com 
planos e agora vamos estar novamente noutro plano. Vamos esperar que tudo seja resolvido. Temos 
estado sempre muito próximo do Grupo Nogueira e dos trabalhadores para, de certa maneira, 
podermos dar alguma ajuda.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passou a intervir a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto referindo que “a Sra. Presidente 
disse que tinha dado instruções para ser dada informação ao INFARMED (Autoridade do Medicamento 
e Produtos de Saúde) e à proprietária da Farmácia Nova de São Marcos da Serra. Já o foi? Tendo ao 
Sra. Presidente retorquido que “sim, já foi dada a informação sob ofício de 26 de fevereiro de 2016.” ---  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “manifesto a minha série preocupação com 
dois assuntos aqui levantados pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto. São assuntos que têm a ver com 
pessoas em concreto e decisões que, se tardiamente tomadas, poderão comprometer a vida pessoal e 
profissional das pessoas envolvidas. A Sra. Presidente deveria promover, no imediato, reuniões com o 
executivo permanente e não permanente; com as entidades públicas (no caso do assunto da 
Associação dos Regantes); com a comissão de trabalhadores da Alicoop/Alisuper do Grupo Nogueira; 
e com o próprio Grupo Nogueira. ” -------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente disse que “tal como disse o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, quanto ao 
Grupo Nogueira já não vale a pena.” ----------------------------------------------------------------------------------------    
 ----------- Contudo, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “vale a pena, pois o Grupo pode 
ter alguma palavra a dizer, junto das influências que tem, perto do Sr. Administrador de Insolvência e 
de outros contactos. Nós não estamos contra ninguém, somos a favor de todos e desejamos que esta 
situação se resolva. Na altura das reuniões, se a Sra. Presidente achar por bem, haveria um 
representante do PS, que poderá ser o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina. Assim como um representante do 
PSD. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveito para solicitar um relatório, com a informação de quem utilizou os transportes 
camarários, pelas coletividades e outras entidades que o tenham solicitado, durante o ano de 2015. ----  
 ----------- Quanto à Sra. Dra. Anabela Cabrita, deixo aqui o profundo e sincero apreço pelas suas 
qualidades humanas e profissionais. Dou relevância à competência demonstrada, por onde tem 
passado. Lamento ter saído, compreendendo a sua decisão por razões pessoais e familiares, pelo que 
desejo que ela se recomponha e que volte rapidamente. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria que a Sra. Presidente se inteirasse da situação da CHE (Cooperativa de Habitação 
Económica) do Enxerim, nomeadamente sobre os espaços que estão a ser ocupados; a situação 
jurídica; como está o processo de insolvência; quem é o Administrador de Insolvência; se a Câmara já 
reparou as sete frações; e se neste momento há uma ocupação e por parte de quem. Ou seja, solicito 
que me seja entregue um ponto da situação geral, na próxima reunião.” -----------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina informou que “questionaram-me por causa da ligação da água, 
que penso ir ser feita a Odelouca, pois faz parte das obras que nós aprovamos. Perguntaram-me se 
também iria ser feita a obra da ligação dos esgotos. Eu disse que não sabia, pelo que ia questionar.  ---  
 ----------- Outra questão, em relação à Sra. Dra. Anabela Cabrita, ex-chefe de DEDJAS (Divisão de 
Educação, Desporto, Juventude e Ação Social), gostaria de saber se vai voltar ou não; e se estão a 
pensar abrir novo concurso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “não volta e teremos que abrir novo concurso, pois o outro já 
caducou.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao investimento de Odelouca foi feito a nível da estrada, a conduta já está feita, mas 
terão que ser feitas as ligações das “”obras de arte””, para o que foi feito um projeto, uma vez que não 
existia, daí ter levado mais tempo. A obra destas ligações terá um custo na ordem dos € 300.000,00 
(trezentos mil euros). Temos tido reuniões com a Infraestruturas de Portugal, no sentido de eles 
concordarem com o que está a ser feito. A obra dos esgotos, por enquanto, não será feita.” ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, DESTINADO A 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, SITO NA RUA DO CEMITÉRIO, EM SILVES. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: DIA Portugal, Supermercados Sociedade Unipessoal, Lda. ------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Obras, Máquinas e Trânsito e Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu que “só percebi que junto ao processo vem um parecer 
desfavorável da ANPC (Associação Nacional da Proteção Civil). Entretanto não foi alterado? Ou foi? 
Ou é explicado porquê?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arquiteto João Matias explicou que “o parecer da ANPC é sobre o projeto contra 
incêndios, que em sede de especialidades é aceite ou não. Fazem essas diligências para conseguir 
essa aprovação. O licenciamento da obra está condicionado ao parecer favorável da ANPC, da DOMT 
(Divisão de Obras Municipais e Trânsito) e do médico veterinário.” -------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina salientando que “acho que este processo, como 
outros que já têm vindo a reunião de Câmara, não pode ser avaliado apenas relativamente ao projeto 
em si, da obra, do projeto técnico, das especialidades. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  Deve envolver outro tipo de apreciação, que acho ter sido patente noutros processos que 
aqui vieram, nomeadamente os processos do Aldi e do Lidl. Neste não aconteceu. Em relação aos 
outros, colocou-se um conjunto de questões para reflexão. É dos assuntos que, não estando em causa 
a decisão final de aprovação ou não do processo, deveria merecer alguma reflexão. Deveria passar 
por se perceber qual é a avaliação que o executivo permanente (que é quem tem maior 
responsabilidade) faz deste tipo de investimentos e projetos. Já aqui veio o projeto do Aldi e foi 
reprovado; do Lidl e foi reprovado. Porventura este virá aqui e será aprovado. Fico sem saber se no 
futuro vierem aqui outros supermercados de outros Grupos, qual será a nossa posição. Já percebi o 



 
 

 

 

 

que a Junta de Freguesia pensa relativamente a este tipo de situações, mas agora fiquei baralhado. 
Ainda não percebi qual a ideia, efetivamente, que o executivo permanente tem? Estas questões têm a 
ver com conceitos que considero importantes, mas possivelmente não tanto como eu pensaria, por 
isso se calhar facilitaria a nossa posição neste e noutros processos. Tem a ver com questões de 
planeamento, estratégia, tem a ver com o que pretendemos para o concelho. ----------------------------------  
 ----------- Não sei se a oferta deste tipo de investimento é suficiente ou não. Se poderíamos aprovar 
mais projetos. A ideia que tinha, relativamente ao Aldi e Lidl, é que a avaliação da junta foi baseada na 
questão do que já existe chega, mas agora este parecer sobre o DIA é diferente dos anteriores. Estas 
questões deveriam merecer da nossa parte alguma reflexão, nomeadamente sobre o que queremos.  -  
 ----------- A questão que se põe agora em relação a Silves, pode-se pôr no futuro em relação a São 
Bartolomeu de Messines ou outras freguesias. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu tenho aqui os três pareceres que a junta de freguesia de Silves deu. Em relação ao Lidl a 
junta de freguesia de Silves considera que as superfícies comerciais existentes são suficientes para a 
sua área e população, isto em meados 2015; quanto ao Aldi, considera que a implementação de 
grandes superfícies, nomeadamente Aldi e Pingo Doce, não são aceitáveis porque as existentes são 
suficientes para a população. Ou seja, depois de dois pareceres da junta em que os existentes são 
suficientes para a procura na freguesia (datados de 18 de junho 2014 e 20 outubro de 2015), vêm 
agora dizer que afinal este projeto do Minipreço é bem vindo porque a questão da oferta suficiente já 
não se verifica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os fundamentos que foram tidos em consideração para a emissão dos pareceres 
desfavoráveis agora não o são, a não ser que a dimensão deste seja muito menor que os outros, por 
exemplo em relação ao Aldi. Ora, ou os fundamentos dados pela junta de freguesia de Silves nos 
outros pareceres não foram corretos e deveriam ter sido emitidos com base noutros fundamentos, 
como localização e dimensão dos outros. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não compreendo porque aquilo que era fundamento deixou de o ser.” -------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério tomou a palavra dizendo que “o que o Sr. Vereador Dr. Paulo 
Pina disse tem lógica e considero que tenha razão. Hoje vivemos numa época diferente de há 5 ou 6 
anos atrás (digo isto em termos pessoais pois temos liberdade para isso, embora haja uma orientação 
política, mas a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomará a posição que entender). Penso que 
estes projetos, desde que os estabelecimentos cumpram as regras para a sua implantação, são uma 
mais-valia para o nosso concelho, pois criam mais postos de trabalho e há uma maior movimentação 
de todos os negócios à volta desses locais. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Especificamente, em relação ao DIA, mais conhecido pelo Mini Preço, não temos base legal 
para o seu indeferimento e criaria mais emprego e baixa de preços, devido à concorrência existente. 
Quanto ao Aldi, era uma situação diferente das outras e neste momento não poderia avançar devido à 
problemática da Caixa Agrícola. Discordo com o local onde queriam implantar o negócio, pois iriam 
desfigurar o património da Fabrica do Inglês. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao LIDL, é a média superfície que está há mais tempo em Silves. O Lidl quer 
melhorar, tem uma oportunidade e, conforme eu já o disse, na altura o contexto era diferente. Nós 
considerávamos que aquele local deveria ser utilizado para outro fim, muito melhor para a cidade e 
para o concelho, mas hoje em dia não vejo com “”maus olhos”” a implantação do Lidl no edifício junto 
ao Mercado, desde que mantenham a arquitetura do edifício e sejam salvaguardados todos aqueles 
cuidados que nós tivemos, como por exemplo o acesso. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Estou completamente à vontade para votar favoravelmente ou abster-me. Face ao contexto 
local e nacional, não pretendo impedir o desenvolvimento da cidade e do concelho, em termos 
económicos e sociais.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu que “gostaria de ouvir o que a Sra. Presidente tem 
a dizer sobre esta pretensão do DIA (Mini Preço)”. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente informando que “relativamente às questões levantadas, e 
em termos do que o executivo permanente pretende e o que pensa: nós podemos comparar o que é 
comparável. Mas não é o caso. Agora sou Presidente, mas na altura era Vereadora não permanente e 
auscultando o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa e o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto (na altura vereação 
permanente), foi transmitido (e eu já vos disse isto em vários contextos), que não concordavam que 
fosse colocada uma nova superfície comercial na frente do rio. Não consideravam que fosse beneficiar 
em termos de organização, em termos urbanos e daquilo que se pretende para o concelho e que na 
zona ribeirinha, que é uma zona nobre, se fosse colocar alguma superfície comercial deste género. E 
foi isto que, na altura como Vereadora não permanente, me foi dito.  ----------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Depois, já como Presidente, o Aldi propõe implantar-se num local classificado. Ora, não é o 
mesmo que as outras propostas, são condições diferentes. ----------------------------------------------------------  
 ----------- O Lidl não quer implantar-se num local classificado, sendo que a pretensão é a relocalização. 
O que também é diferente do Aldi. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que defendemos é que há locais mais para interior e onde seria mais favorável a 
implantação destas superfícies comerciais. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O parecer da Junta de Freguesia de Silves é mais para o interior, não é na parte da frente. 
Contudo, eu não estou a responder pela Junta, mas sim pelo executivo permanente. O Aldi quis se 
colocar na Fábrica do Inglês, ou seja um local classificado com características específicas e que se 
devem manter e tentar recuperar para outros fins que não estes. O que não quer dizer, como disse o 
Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, que daqui uns tempos nós vejamos que tal não é possível, e aí sermos 
favoráveis a outros fins. Enquanto for possível, vamos defender esta nossa posição. ------------------------  
 ----------- Como referi são situações diferentes e só podemos comparar o comparável. -----------------------  
 ----------- Quanto ao DIA a localização pretendida é mais no interior, e aí o nosso parecer é favorável.” -  
 ----------- Fazendo uso da palavra, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “o parecer da Junta é 
obviamente vinculativo à Junta de Freguesia e ao executivo da Junta. Sendo um parecer, aceitamos 
ou não, conforme entendermos. Vemos que um dos pareceres é mais curto, outro é mais favorável, 
mas a base destes dois pareceres é que consideram que a oferta existente é suficiente. Num terceiro 
parecer este fundamento base deixa de o ser. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que não quer dizer que o parecer da junta fosse desfavorável no mesmo sentido. Eu acho 
que o deveria ser ou os outros dois estão mal fundamentados, nós aceitássemos esse parecer e 
tomássemos a mesma decisão, mas não é isso que está em causa.-- --------------------------------------------  
 ----------- Eu considero que deve existir, em relação a este tipo de situações, uma reflexão e definição 
de critérios, para que percebamos o que estamos a julgar. Este projeto, ao contrário dos outros que 
vieram a reunião de Câmara e que são projetos que não têm o caráter estrutural que este tem. Era 
importante que o executivo definisse o que pensa sobre este tipo de superfícies pois, provavelmente, 
daqui a algum tempo, poderão surgir, por exemplo, projetos para São Bartolomeu de Messines, 
Armação de Pera ou outra freguesia. Do que percebi, o executivo permanente não aceita nenhum 
projeto junto à zona ribeirinha. Na altura foi falado e era mais uma questão política que técnica, porque 
do ponto de vista técnico são aceitáveis, ou seja não têm lacunas. A questão não se põe aí, mas a 
decisão era mais política, e por isso, sendo politica, deveria haver critérios.” ------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “sendo uma decisão política, o Sr. Vereador quer estabelecer 
critérios conjuntos com as diferentes forças politicas aqui representadas? Repito mais uma vez: não 
compare o que não é comparável! E disse algo que não confere com a verdade. ------------------------------  
 ----------- Este executivo foi contra o Aldi e Lidl na frente ribeirinha. O Aldi é uma situação nova e o Lidl 
é uma relocalização. O que me foi incutido, enquanto Vereadora não permanente, foi da defesa de não 
haver nenhum novo estabelecimento na zona ribeirinha. E fui ler as atas anteriores, dessa altura, para 
me recordar daquilo que tem sido transmitido. Não me parece que decisões de caráter político tenham 
que ter critérios a serem definidos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador fala agora dos pareceres da Junta, mas este assunto já foi discutido. Eu não 
posso falar pela Junta, pelo que, se quiser, pode assistir a uma assembleia de freguesia, que penso 
serem todas as segundas feiras, e aí como Vereador dar a sua opinião sobre este assunto.  --------------  
 ----------- O que se trata aqui é do licenciamento de uma superfície que tem as características definidas 
no projeto, a ser implantado junto ao cemitério (na parte de trás). Já lhe transmiti qual a opinião do 
executivo permanente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Retomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referindo que “se calhar não me fiz 
entender. É minha opinião que isto são questões estruturantes para o concelho, não se tratando de 
aprovar uma moradia no meio da cidade ou do campo. A minha opinião é que nestas questões 
estruturantes deve haver o máximo consenso possível, porque às vezes as decisões políticas são 
difíceis de tomar. A Sra. Presidente, na Assembleia Municipal que se realizou em Tunes, salientou, e 
muito bem, o interesse público dado à Vacaria de São Bartolomeu de Messines. Tinha havido um 
compromisso unânime de toda a vereação, perante uma situação que todos percebemos que era 
complicada. Deixar a posição de decidir nas mãos de quem tem a maior responsabilidade na 
governação do concelho, que é o executivo permanente, não acho justo. A minha reflexão era no 
sentido de perceber o que o executivo permanente pensa sobre este tipo de situações. ---------------------  
 ----------- Eu continuo sem perceber se a oferta deste tipo de investimentos é suficiente ou não, na 
cidade de Silves. No futuro poderão surgir novos projetos e qual é posição do executivo? Porque isto 



 
 

 

 

 

efetivamente tem que ser avaliado caso a caso e são características diferentes. Inclusivamente, o 
tempo e as circunstâncias podem levar a mudanças de opinião.”  --------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “estas reuniões são para isso mesmo. A verdade é que é bom 
que estejamos confortáveis e possamos decidir em conjunto, por unanimidade. 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fez muito bem em falar na Vacaria de São Bartolomeu de 
Messines, porque efetivamente o seu proprietário esteve presente na Assembleia Municipal realizada 
em Tunes, e eu disse-lhe que o interesse público foi dado em nome de todos, mas que teria que 
realizar obras. A verdade é que o proprietário comprometeu-se a fazê-las, mas não as fez. Disse-lhe 
também que, se o assunto voltasse novamente a reunião de Câmara, iriamos, provavelmente, tomar 
uma decisão diferente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “a minha mudança de opinião deve-se à mudança do 
contexto em que as situações se encontram. Há Grupos que já estão consolidados em Portugal e os 
que se querem relocalizar, um dia mais tarde, se forem embora, o edifício fica lá e fica qualificado, pelo 
menos em termos de arquitetura. Os outros fariam um pavilhão tipo que esteticamente não é bonito, 
mas no sítio onde está não vai ferir a vista, e até tem lá o parque das autocaravanas e podia, mais 
tarde, ser integrado noutra coisa qualquer. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao assunto da Fábrica temos a mesma opinião, apesar de politicamente estarmos 
de costas voltadas. Eu não subscrevo muitas das opiniões da Sra. Presidente, assim como a Sra. 
Presidente também não subscreverá opiniões minhas. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste contexto económico, político e social, quanto mais valias trouxermos para o nosso 
concelho melhor, mesmo pequenas. Sonhar é bom, mas temos que ser concretos e não utópicos. E o 
concreto é isso: aproveitar o que temos, desde que não traga prejuízos à cidade, nomeadamente à 
beleza desta cidade em termos arquitetónicos ou ao comércio local, como por exemplo os vendedores 
do Mercado, pois vejo que será uma mais-valia. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Um dia mais tarde posso ver que decidi mal, mas foi uma opção assumida de boa-fé, nunca 
de má-fé ou contra seja com quem for. Não podemos varrer para debaixo do tapete e dizer “”agora é 
com os outros””. Enquanto cá estivermos temos que assumir, para o bem e para o mal. Aqui estou até 
final do mandato e sei o que devo fazer, quer em termos pessoais, quer enquanto representante desta 
força política. Já cá estou há alguns anos, passei por todos os pelouros e, efetivamente, sei que há 
coisas que se podem fazer e outras não.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “reproduzo, na íntegra, a intervenção do Sr. 
Vereador Dr. Paulo Pina, reforçando que estamos a discutir todos estes assuntos porque não há 
planeamento das zonas do concelho. Ou seja, não estão definida as zonas na cidade ou no concelho, 
onde se pode construir e não; onde se pode implantar estas superfícies e onde não. Estará no futuro, 
mas agora não. Isto não é uma crítica aos presentes, pois já vem detrás. ----------------------------------------  
 ----------- Queria desde já dizer que não acompanho o critério de dimensão da superfície comercial, 
para se decidir aprovar ou não qualquer projeto. É um princípio que não pode estar em causa, pois 
esta decisão tem repercussões, não apenas para os residentes, mas também para os comerciantes e 
utentes à volta do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que eu disse, na última reunião e mantenho, em relação a qualquer pretensão de 
instalação de uma superfície comercial destas características (não de mercearia), é que o importante é 
o cumprimento da legalidade e a observância das boas regras de segurança para com os clientes da 
superfície e utentes da via. Não tenho mais nada a dizer sobre isto. -----------------------------------------------  
 ----------- Também na última reunião de Câmara foi aceite, por unanimidade, uma proposta referente à 
pronúncia de um proponente sobre essas regras. Entretanto os nossos serviços exigiram a 
requalificação daquele projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste caso do DIA, estamos presente um novo estabelecimento comercial com estas 
características, sendo relevante a questão de ser novo, e não interessa as dimensões. A decisão que 
eu tomar sobre este projeto, terá que ser mantida para outras propostas futuras. E em função do que 
disse e a Sra. Presidente, e bem, só se pode comparar o comparável. Quero dizer que a situação do 
LIDL é comparável com ela própria. Ou seja, não é instalação de uma nova superfície comercial, é sim 
uma relocalização do edifício num novo local. Não tem a ver com outras pretensões para o mesmo 
local, que já foram ou poderão vir a ser apresentadas. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim sendo, irei votar pela viabilidade deste projeto, em nome do meu partido. Este sentido 
de voto será sempre o mesmo no futuro, por decisão do meu partido, quer seja em Silves, quer seja 
em São Bartolomeu de Messines ou noutro local qualquer, A partir do momento em que se vote a favor 
de uma nova superfície em Silves estamos a abrir um precedente, seja aqui ou noutra freguesia. --------  



 
 

 

 

 

 ----------- Em relação a outra situação aqui aflorada, o parecer da junta de freguesia tinha importância, 
mas tem menos agora. Quando o processo do Lidl voltar, queria que na informação a ser dada pelos 
técnicos, fosse aflorada a informação de que houve uma reunião, a pedido da Câmara, com os 
comerciantes em que a maioria dos comerciantes do Mercado se pronunciaram favoravelmente quanto 
à instalação ali do LIDL - quero ver isto refletido na informação. ----------------------------------------------------  
 ----------- Para concluir: para mim a votação desta pretensão é um precedente para o futuro.” -------------  
 ----------- Interveio a Sra. Presidente salientando que “é um pouco pretensioso que queira conduzir a 
opinião do executivo permanente sobre situações futuras. A sua bancada fará como entender, mas 
isso cabe a vós. Daí dizer que acha uma questão de coerência que todos os pedidos que venham aqui 
deverão ter a mesma deliberação, ai já é diferente. Tem que se analisar caso a caso. -----------------------  
 ----------- Quanto aos pareceres da junta deixarem de ter importância não ouviu eu dizer isso. Eu 
apenas referi que não me posso responsabilizar pelo parecer e não me cabe a mim opinar sobre os 
mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando disse para nos cingirmos a este ponto, que é sobre o DIA, porque é deste que 
estamos a falar. Quando vier o assunto do LIDL falaremos do mesmo. Não é altura para isso.” -----------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições constantes da informação técnica de 27 de novembro de 2015. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO PARA 
AUTOCARAVANAS, NA QUINTA DA BOAVISTA, PERA. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Michele Elsie Helene Frederick. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão não viável e conceder 
ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para promover a legalidade urbanística, através da 
reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes do início dos trabalhos. -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA, E PISCINA, 
SITO EM PAÇO E CORGO, ALGOZ/TUNES. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Gerda Schmidt Maritsch. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 da 
informação, condicionada à apresentação dos projetos de especialidades no prazo de 6 (seis) meses. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, SITA NO 
CERRO DE SÃO MIGUEL, SILVES.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Carla Sofia Gonçalves Parreira e outro. ------------------------------------------------  
 ----------- 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 da 
informação, condicionada à apresentação dos projetos de especialidades no prazo de 6 (seis) meses. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO 
MUNICIPAL, RELATIVO AO PROJETO DE EXPLORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE TURISMO 
DE ESPAÇO RURAL, COM A CLASSIFICAÇÃO DE CASA DE CAMPO, SITO NA VILARINHA, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Cristiane Michelina Maria Cardinaels. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra referindo “a minha apreciação é dar 
oportunidade de legalizar a situação desta exploração”. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça, fazendo uso da palavra referiu que “estas situações 
estão-se a tornar um hábito - as pessoas fazem obras, quando à partida não o poderiam fazer. Ou 
seja, construem ilegalmente e depois, passado algum tempo, vêm solicitar o reconhecimento de 
interesse público, para que as coisas fiquem dentro da legalidade. Isto é estar a começar do fim para o 
princípio, pelo que nem sei bem o que pensar destas situações.” ---------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público municipal da 
pretensão e a remessa do presente à Assembleia Municipal. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
declarou-se impedido e ausentou-se da sala. -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE GPL, ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO N.º 02/1990, NO ALGOZ.-----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Gascan, S.A.. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da União de 
Freguesias de Algoz e Tunes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, deferir o pedido de instalação nos termos e 
condições constantes na informação técnica de 25 de novembro de /2015. Mais se delibera a remessa 
à DOGU, para elaboração das necessárias medições e posterior remessa à DJA (Divisão Jurídica e 
Administrativa) para tramitação do correspondente processo de licença da ocupação da via pública. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ELIMINAÇÃO DE CANTEIRO, SITO NO LARGO DA 
FORTALEZA, ARMAÇÃO DE PÊRA.----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de Armação de Pera. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Direção 
Geral do Património Cultural (DGPC), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a eliminação do canteiro no Largo da 
Fortaleza, Armação de Pera, nos termos e condições da informação técnica e do parecer emitido pela 
DGPC. Mais se delibera levar ao conhecimento da Junta de Freguesia de Armação de Pera o teor da 
presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
TRABALHOS A EFETUAR NA ESTAÇÃO DE CAMINHOS DE FERRO DE TUNES, COM INÍCIO NO 
DIA 3 DE MARÇO PELAS 21H00 E TÉRMINO ÀS 03H00 DO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da União de Freguesias de Algoz e Tunes e requerimento, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
3 de março de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE DIREITO 
DE EXPLORAÇÃO DA CAFETARIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILVES, A CELEBRAR COM 
JOSÉ MANUEL CAETANO COELHO. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Serviços Gerais – Apoio aos Órgãos e Oficial Público, e 
minuta do contrato de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE "AJUSTE DIRETO" PARA 
ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - DRA. LEONOR BENTINHO -------------  
 ----------- Presente informação da Secção do Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “tenho uma pequena nota referente à alínea J do 
art.º 82.º da Lei 145/2015, não diz o que aqui está e não se enquadra com o que é a função desta 
advogada. Também não me parece que ela tenha posição de administração em nenhum órgão a nível 
local, regional ou central, pelo que deverá constar alínea i) e não J). ----------------------------------------------  
 ----------- Tenho também uma dúvida que se prende com o cabimento, que vai vigorar em 2016, 2017 e 
2018. Penso não estar correto o cabimento ter sido dado apenas para 2016, e sim repartido pelos três 
anos, a não ser que haja qualquer particularidade com este procedimento que me escape e não venha 
na informação.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retorquiu que “o cabimento é feito para o ano em vigor e depois, como 
habitualmente, é feita a transposição do restante. Por isso é que depois há as alterações. Por exemplo: 
as obras que nós temos têm que estar previstas no orçamento deste ano com os valores na sua 
totalidade – estou a falar em geral--------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Aqui tem que estar o cabimento na totalidade só para este ano, senão estaríamos a incorrer 
numa ilegalidade. Se o cabimento fosse também para 2017 e 2018, não teríamos agora maneira de 
garantir que em 2017 e 2018 teremos essa verba disponível.” -------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina voltou que “não concordo com isso! Como vai cabimentar uma 
coisa na totalidade em 2016, quando vai ser paga também em 2017 e 2018?! Pedia à Sra. Presidente 
para se informar melhor.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente voltou a explicar que “nós não podemos iniciar nenhum procedimento sem 
termos a totalidade da verba necessária para o fazer. Tem que ser cabimentado no total em 2016. É 
obrigatório.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por exemplo: temos o orçamento de 2016 empolado em 4.000.000,00 € (quatro milhões de 
euros), por causa do empréstimo que pedimos. As obras vão-se dividir ao longo dos anos e nem 
vamos iniciá-las agora. No entanto a verba total está ali.” -------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina que “o que está em causa não é se existe ou não 
dinheiro. Isto desta forma não está correto, e sendo isto um compromisso plurianual, também deveria 
vir o compromisso da Assembleia Municipal, dado no parecer que deu na última sessão. Eu não me 
importo de votar, mas solicito que a Divisão Financeira e a Divisão Jurídica e Administrativa, dêm o 
seu parecer.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Dra. Isabel Cabrita esclarecendo que “sem tirar razão a um nem a 
outro e sem me pronunciar sobre isso, informo que este processo só cá está presente para, neste 
momento, darem o parecer prévio favorável à contratação. -----------------------------------------------------------  
 -----------  Relativamente ao procedimento em si, ele é da competência da Sra. Presidente, e esse 
procedimento irá para a Divisão Financeira. Antes do consentimento deste procedimento, que ainda 
não está aprovado, verificarão essa situação toda.”  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação em 
epígrafe.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ENTREGA DO ESPÓLIO DOCUMENTAL E 
BIBLIOGRÁFICO DA COOPERATIVA OPERÁRIA "A COMPENSADORA", AO ARQUIVO MUNICIPAL 
DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Comissão Administrativa da Cooperativa Operária “A Compensadora”. --------  
 ----------- Presente informação da Secção de Arquivo e carta da Comissão Administrativa da 
Cooperativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a entrega do espólio documental e 
bibliográfico da Cooperativa Operária “A Compensadora”, ficando o mesmo à guarda do Arquivo 
Municipal de Silves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DO VALOR DE COBRANÇA DE INGRESSOS, NO ÂMBITO 
DO CONCERTO COM A CANTORA LÚCIA MONIZ, A REALIZAR NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016, 
PELAS 21H30, NO AUDITÓRIO FRANCISCO VARGAS MOGO, INTEGRADO NA RUBRICA "LADO 
B", EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.----
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar as propostas consignadas na 
informação e fixar o valor dos ingressos em 10,00€ (dez euros), valor com IVA já incluído à taxa legal 
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE À 
DOAÇÃO DE METADE DO PRÉDIO MISTO, SITO EM TORRE, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 741/19881206, E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 
URBANA SOB O ARTIGO 2613 E MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO N.º 57, SECÇÃO "C", 
DA FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Dilar Martins Teixeira. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial 
urbana e rústica e planta 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A 
AQUISIÇÃO, POR DOAÇÃO, DO PRÉDIO MISTO SITO EM MOURICÃO, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 8361, INSCRITO NA MATRIZ RÚSTICA SOB 
O N,º 14 DA SECÇÃO "MT" E MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O ARTIGO N.º 7906, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Plautino António Costa. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial 
urbana e rústica e planta 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A 
DOAÇÃO "INTER-VIVOS", DO PRÉDIO SITO NA RUA DO TOMILHO, BAIRRO CHE - LOTE 89, 
SILVES, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O N.º 4816 E DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 1120/19861202. ---------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Manuel Gonçalves Canelas.-----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial 
urbana e planta de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência relativamente 
à transmissão do prédio em causa e a sua remessa à Assembleia Municipal. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE 
ALIENAÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE POR ATO "INTER-VIVOS", DO PRÉDIO, SITO NA RUA 
DAS OLIVEIRAS, LOTE 21, BAIRRO DO ENXERIM EM SILVES, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 
URBANA COM O N.º 8234 E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 
6418/20010713. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE Andreia Sofia Lourenço Martins. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial 
urbana e planta de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência relativamente 
à transmissão do prédio em causa e a sua remessa à Assembleia Municipal. ----------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO “MENIR DE VALE FUZEIROS / 
HORTA DE BAIXO”, SITO EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM A CATEGORIA E GRAU 
DE MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Monumento de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA "CASA OITOCENTISTA - 
PALACETE VILARINHO/CALDA", SITA NA RUA JOSÉ ESTEVÃO, SILVES, COM A CATEGORIA E 
GRAU DE MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Monumento de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados. -  

  -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA "CASA QUINHENTISTA DA 
TRAVESSA DO HOSPITAL", SITA EM SILVES, COM A CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE 
INTERESSE MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Monumento de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados. -  

  -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO "MENIR DA VILARINHA 1", SITO 
NO CERRO DA VILARINHA, VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM A 
CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. ----------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Monumento de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados. -  

  -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO "MENIR DA VILARINHA 2", SITO 
NO CERRO DA VILARINHA, VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM A 
CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Monumento de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO "MENIR DA VILARINHA 3", SITO 
NO CERRO DA VILARINHA, VALE FUZEIROS E EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM A 
CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Monumento de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados. -  

  -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO "MENIR DOS ABRUTIAIS", SITO 
EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM A CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE 
INTERESSE MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Monumento de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados.  

  -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA "NECRÓPOLE DE VALE 
FUZEIROS/FORNECA", SITA EM VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM A 
CATEGORIA E GRAU DE SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Sítio de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados.-----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA "NECRÓPOLE DA 
PEDREIRINHA", SITA NO CERRO DA PEDREIRINHA, VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, COM A CATEGORIA E GRAU DE SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL. ------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Sítio de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados.-----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA "NECRÓPOLE DO CERRO DO 
CASTELO", SITO NO CERRO DO CASTELO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM A 
CATEGORIA E GRAU DE SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Sítio de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados.-----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA "NECRÓPOLE DA 
AMOROSA/PEDREIRAS", SITA NAS PEDREIRAS, AMOROSA, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, 
COM A CATEGORIA E GRAU DE SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, parecer da Direção-Geral do 
Património Cultural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção de determinar a 
classificação de Sítio de Interesse Municipal, procedendo à audiência prévia dos interessados.-----------  
 ----------- 6.21 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 2 (DOIS) LUGARES DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA A DIVISÃO DE 
EDUCAÇÃO, DESPORTO JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, mapa de pessoal, circular da Associação Nacional de Município 
Portugueses (ANMP), e cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos seus exatos termos e 
condições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.22 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 1 (UM) POSTO DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA A DIVISÃO FINANCEIRA 
- SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, mapa de pessoal, circular da Associação Nacional de Município 
Portugueses (ANMP), e cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos seus exatos termos e 
condições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.23 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 1 (UM) LUGAR DE ASSISTENTE TÉCNICO, PARA A DIVISÃO 
FINANCEIRA - SECÇÃO DE TESOURARIA. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, mapa de pessoal, circular da Associação Nacional de Município 
Portugueses (ANMP), e cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos seus exatos termos e 
condições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.24 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 2 (DOIS) LUGARES DE ASSISTENTE TÉCNICO, PARA A DIVISÃO 
FINANCEIRA - SECÇÃO DE CONTABILIDADE. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, mapa de pessoal, circular da Associação Nacional de Município 
Portugueses (ANMP), e cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos seus exatos termos e 
condições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 cinquenta e seis 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.  ------------  
 
 


