
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 27  -------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  

 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  

 ------------------------------------------------------------ NO DIA 27 DE JULHO DE 2016  --------------------------------  

 ----------- Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 e cinco 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.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi aprovada por unanimidade a ata Nº 13 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 13 de 

abril de 2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 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 7.053.127,22 € (sete milhões e cinquenta e três mil cento e vinte e sete euros e vinte e 

dois cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 539.453,97 € (quinhentos e trinta e nove mil 

quatrocentos e cinquenta e três euros e noventa e sete cêntimos). -------------------------------------------------  

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

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

 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de Câmara 

Ordinária, de 27 de Julho 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 eliminada após a aprovação da ata.” -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente informando que “na quinta-feira, dia 21 de Julho, foi finalmente 

inaugurada a Estação Elevatória de Algoz/Tunes, que fará a ligação ao Sistema de Águas Residuais 

de Albufeira/Lagoa e Silves, possibilitando uma enorme melhoria das condições ambientais e da 

própria qualidade de vida da população por ela servida. Esta inauguração contou com a presença do 

Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Carlos Manuel Martins e também, e do Sr. Presidente das 

Águas do Algarve, Dr. Joaquim Peres.------------------ --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na Segunda-feira, dia 25, na sede da AMAL, esteve presente o Sr. Secretário de Estado 

Adjunto e do Ambiente, Prof. Dr. José Mendes, numa cerimónia onde foi apresentada uma iniciativa, 



 
 

 

 

 

encabeçada pela AMAL, que pretende ““levar os principais destinatários das soluções de mobilidade 

da região a participar no vasto esforço de diagnóstico e planeamento que constitui o VAMUS – Projeto 

de Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve””, e pedia a vossa especial atenção, uma vez que temos 

uma responsabilidade política, para que todas as forças políticas e membros da Assembleia Municipal, 

acedessem à página do projecto, no endereço www.vamus.pt e procedessem ao preenchimento de um 

questionário/inquérito que aí se encontra. Os dados recolhidos serão depois alvo de análise, no âmbito 

do diagnóstico das deslocações na região, com o propósito de perceber e projectar as necessidades 

de mobilidade dos cidadãos da região.--------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O objectivo dos municípios algarvios é contribuir para ““uma região carbono zero””, em que a 

região seja capaz de reduzir e eliminar o dióxido de carbono que produz, através de deslocações 

eficientes, inclusivas e amigas do ambiente, nomeadamente, através da utilização de transportes 

públicos eléctricos e bicicletas eléctricas.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posteriormente, será assinado um protocolo por todos os municípios e pela AMAL, no âmbito 

da transferência da competência para a discussão das Carreiras Intermunicipais, que era da 

competência da administração central, mas que este governo entendeu descentralizar nos municípios. 

Com a celebração deste protocolo, os 16 municípios transferem esta competência para a AMAL, 

ficando esta com a responsabilidade de discutir com os operadores os trajectos das carreiras 

intermunicipais, no seu todo, sendo esta economia de escala benéfica e proveitosa para todos. ----------  

 ----------- Outro assunto a ser discutido neste âmbito será o da paragem do comboio em S. Marcos da 

Serra, sobre o qual já tive algumas reuniões com a CP – Comboios de Portugal, sem ter obtido 

resultados positivos. Pode ser que em sede da AMAL, consigamos “”obter mais frutos”” por parte CP. -  

 ----------- Na Sexta-feira, dia 29 de Julho, irá ser assinado o Protocolo com o Montepio Geral – 

Associação Mutualista e o Município de Silves, no âmbito da doação de equipamentos de 

desfibrilhação automática externa, que este efectuou ao nosso Município. ---------------------------------------  

 ----------- Os equipamentos serão, por ora, colocados em Silves, em São Marcos da Serra e em São 

Bartolomeu de Messines. Estes locais foram escolhidos tendo em consideração o facto de possuírem 

uma população mais envelhecida e/ou uma maior densidade populacional. Estamos também, alias 

como é obrigatório, a ministrar formação adequada ao uso destes equipamentos, que está a cargo da 

Cruz Vermelha Portuguesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez, que de momento, apenas temos 10 (dez) equipamentos destes, ainda não nos é 

possível proceder à sua distribuição por todas as freguesias, mas estamos a trabalhar nesse sentido. --  

 ----------- Informo ainda que passaram sete turmas, do 3.º e 4.º ano da Escola Básica n.º 1 de Silves, 

para a escola Garcia Domingues, e já compramos todo o material necessário a uma melhor adaptação 

das crianças ao espaço, nomeadamente mesas, cadeiras e armários, tanto para as salas de aulas, 

como também para o refeitório, de forma a que esta transição seja o mais tranquila possível.-------------- 

 ----------- Da Escola Garcia Domingues passam três turmas do 9.º ano para a Escola Secundária, 

ficando assim na Escola Básica n.º 1, o 1.º e o 2.º ciclo.---------------------------------------------------------- 

http://www.vamus.pt/


 
 

 

 

 

 ----------- Queria ainda informar-vos do teor da pergunta n.º 1800/XIII, que foi apresentada na 

Assembleia da Republica pelo PCP, em 19 de maio de 2016, relativa ao Apoio à Comunidade 

Piscatória de Armação de Pera, cujo teor se passa a transcrever: --------------------------------------------------  

 ----------- Assunto: Apoio à comunidade piscatória de Armação de Pêra -------------------------------------------  

 ----------- Destinatário: Min. do Mar -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República ---------------------------------------------------  

 ----------- Há 4 anos, a gestão do edifício da Docapesca em Armação de Pêra (onde funcionava a lota) 

foi entregue à Associação de Pescadores de Armação de Pêra. Os pescadores entregam aí o 

pescado, o qual é transportado para a Lota de Portimão onde é vendido. ----------------------------------------  

 ----------- Há mais de três meses, a máquina de produzir gelo que se encontra no edifício da 

Docapesca, essencial para a conservação do pescado, avariou. A Associação de Pescadores de 

Armação de Pêra comunicou de imediato este facto à Docapesca e solicitou a sua reparação. Depois 

de uma visita ao local, os técnicos da Docapesca concluíram que não se justificava a reparação da 

referida máquina, pelo que seria necessário comprar uma nova. ----------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, e apesar deste diagnóstico, a Docapesca ainda não procedeu à substituição da 

máquina de produzir gelo. Esta circunstância provoca, naturalmente, sérios inconvenientes aos 

pescadores de Armação de Pêra, principalmente agora que a temperatura ambiente começa a 

aumentar. Efetivamente, o pescado, não sendo conservado em gelo, perde qualidade e, quando chega 

à Lota de Portimão, é vendido por preço mais baixo. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A este problema, acresce ainda um outro. Os dois tratores usados para colocar e retirar as 

embarcações da água já não estão em condições para este tipo de serviço. Um deles, aliás, encontra-

se avariado, não se justificando a sua reparação. De acordo com a Associação dos Pescadores de 

Armação de Pêra, é preciso um novo trator, imprescindível para o exercício da faina de pesca, mas a 

Associação não dispõe de recursos financeiros que Ihe permita adquirir esse equipamento. ---------------  

 ----------- A construção de um pequeno porto de abrigo é uma reivindicação antiga da comunidade 

piscatória de Armação de Pêra. A sua concretização contribuiria para a dinamização da atividade desta 

comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo exposto e com base nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis. solicita-se ao 

Governo, através do Ministério do Mar, os seguintes esclarecimentos: --------------------------------------------  

 ----------- 1.Qual a justificação para que a Docapesca não tenha procedido à reparação ou substituição 

da máquina de produzir gelo que se encontra no antigo edifício da Lota de Armação de Pêra e que 

está avariada há vários meses? Quando será resolvido este problema, permitindo a adequada 

conservação do pescado em Armação de Pêra até à transferência para a Lota de Portimão? --------------  

 ----------- 2.Está o Governo disponível para apoiar a Associação de Pescadores de Armação de Pêra 

na aquisição de um novo trator, imprescindível para colocar e retirar as embarcações da água e, por 

conseguinte, essencial para o exercício da faina de pesca? ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 3. Considera o Governo a possibilidade de construção de um pequeno porto de abrigo em 

Armação de Pêra, cuja concretização contribuiria para a dinamização da atividade da comunidade 

piscatória desta localidade? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Palácio de São Bento, quinta-feira, 19 de Maio de 2016 ---------------------------------------------------  

 ----------- Deputado (a)s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PAULO SÁ (PCP)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta pergunta foi respondida, em 14 de Julho de 2016, pelo Gabinete do Secretário de 

Estado dos Assuntos Parlamentares, através do ofício n.º 718/2016, cujo teor se passa a transcrever: -  

 ----------- ASSUNTO: Pergunta n.º 1800/XIII/1.ª (PCP) Apoio à comunidade piscatória de Armação de 

Pêra. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta à Pergunta n.°1800/XIII/1a, de 20 de maio de 2016, sobre o apoio à comunidade 

piscatória de Armação de Pêra, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

(PCP), encarrega-me, sua Exa. a Ministra do Mar, de informar, relativamente às questões colocadas, o 

seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A máquina de gelo que esteve em funcionamento até agosto do ano passado em Armação 

de Pêra tem de ser substituída, porque não é passível de ser reparada. Está prevista a instalação de 

uma nova máquina, ainda em 2016, com um custo aproximado de 50 mil €, no âmbito de um projeto de 

valorização do pescado, a submeter a apoios do Mar 2020. ----------------------------------------------------------  

 ----------- • Os prejuízos resultantes desse facto têm sido minimizados com o transporte do gelo pelos 

pescadores desde Portimão, onde vendem as suas capturas. -------------------------------------------------------  

 ----------- •Tanto quanto é do nosso conhecimento a comunidade piscatória de Armação de Pêra tem 

vindo a utilizar um trator que é propriedade da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 ----------- •Não está previsto, no Plano de Investimentos da DOCAPESCA, Portos e Lotas S.A. qualquer 

intervenção para construção de porto de abrigo. Um projeto de investimento num porto de abrigo terá 

de ser enquadrado e previsto nos instrumentos especiais de gestão do acautelado o respectivo 

financiamento e avaliado do ponto de vista ambiental e de uma estratégia regional de infra-estruturas 

de apoio à pesca e à náutica de recreio, a implementar com os Municípios e a Comunidade 

Intermunicipal, no quadro da politica de descentralização e proximidade prosseguida pelo Governo.” ---  

 ----------- E, por último, informo que hoje vamos celebrar duas Escrituras de Compra e Venda: A 

primeira respeita à aquisição de um prédio, que se localiza aqui em silves, ao pé da Escola Primária, 

onde existia uma antiga Fábrica de Cortiça que foi demolida ainda durante o mandato da Dra. Isabel 

Soares. Este prédio, destinado à construção da Via Circular Norte, ainda não tinha sido adquirido e 

pago o correspondente preço aos seus proprietários, situação que, volvidos todos estes anos, vai ser 

resolvida no dia de hoje. A outra Escritura, é referente à aquisição do prédio onde se encontra 

implantado uma parte do Jardim Municipal de Messines, a que respeita á zona do quiosque. 

Finalmente, o prédio vai ser hoje comprado à Dr.ª Maria Vanda Vargas, e poderemos legalmente 

avançar com o concurso público para a concessão do respectivo quiosque. ------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Quanto aos outros dois prédios, que faltam adquirir para perfazer a totalidade da área 

ocupada pelo Jardim, o do Sr. Hélder Tomé Vieira ainda não tem toda a documentação necessária em 

ordem para se poder celebrar a Escritura, e o do BCP, que se tem mostrado mais renitente na venda, 

está ainda em fase de negociação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vice-Presidente iniciou a sua intervenção, informando aos presentes que-------------- 

“Estamos a ultimar a Feira Medieval 2016 e todos os meios humanos e as viaturas estão quase a 

100% alocadas à organização da feira.------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Pontualmente, as situações que aparecem, como foi o caso do Golfinho que deu à costa em 

Armação de Pêra, são resolvidas de imediato.---------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Informo também que o sinal do Poço Barreto já se encontra colocado.------------------------------- 

 ----------- Foi feita a lavagem aos moloks em Armação de Pêra e Silves, e durante o mês de Agosto irá 

ser executada uma lavagem a todos os contentores e moloks do concelho, através de uma firma 

contratada para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Tomando da palavra a Sra. Vereadora Maria Luísa Luís informou os presentes do seguinte:--- 

 ----------- Hoje, dia 27 de Julho, irá ter lugar no Mercado Municipal de Silves um evento gastronómico 

sobre cultura local, designado por “Mercado Fora d`Horas” o qual terá início pelas 18 horas, sendo 

este organizado pela Junta de Freguesia de Silves e pela Universidade do Algarve, contando com o 

apoio da Câmara Municipal de Silves;-------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- No dia 28 de Julho, haverá mais um Ciclo Sunset Secrets – Quintas do Castelo, onde atuará 

Rerum Ensemble. Este projecto musical irá interpretar alguns temas do seu reportório, clássicos do 

Jazz e prestará uma homenagem a José Afonso;------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Na sexta-feira, dia 29 de Julho, o Museu Municipal de Arqueologia abre portas à exposição “A 

Guitarra Portuguesa”, podendo a mesma ser visitada até ao dia 06 de Novembro. Desta exposição, 

fazem parte 16 guitarras que pertencem à colecção pessoal de José Paulo Costa, um dos maiores 

coleccionadores de Guitarras Portuguesas.-------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- A plataforma 40x25, com o apoio da Câmara Municipal de Silves, promove o “Acampamento 

pela Paz”, entre 29 e 31 de Julho, no Sítio Encantado (Monte Parque) onde acolherá centenas de 

jovens de todo o país, com o objectivo de promover os valores da paz.------------------------------------------- 

 ----------- No dia 30 de Julho haverá um concerto especial, organizado pela Câmara Municipal de 

Silves, através do Sector de Juventude, que trará à Zona Lateral da Fissul (Pala), vários artistas, 

alguns dos quais integram a Bolsa de Jovens Artistas do Concelho de Silves, como é o caso dos 

Twenty Fourteen e de Tiago Pinheiro. Domi, um jovem de Portimão que tem feito grande furor nas 

redes sociais, Dezman, que apresentará o seu trabalho Shaolin Caixaguense e Zeca e os Pelintras, 

uma banda de Covers Pop/Rock, completam o programa de artistas para este espectáculo, que tem 

entrada livre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Também este fim-de-semana em S. Bartolomeu de Messines, decorrerá a Festa do Porco 

Preto, organizada pela Associação dos Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines”. ----------  



 
 

 

 

 

 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 26 de julho de 2016, o valor 

dos fundos disponíveis é de 2.457.485,01 € (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco euros e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto começou a sua intervenção dizendo que “apesar da 

lavagem dos moloks de que o Vice-presidente falou, eu ainda penso que não é suficiente, pois se 

passar nas zonas circundantes à Avenida Beira-Mar, em Armação de Pêra, vai verificar que continuam 

com bastante cheiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Isto acontece porque os detritos provindos dos restaurantes, e que são em grade quantidade, 

são depositados sem estarem devidamente acondicionados, muitas vezes são postos em sacos 

abertos ou rotos, o que faz com que comece a haver escorrências dos lixiviados que adquirem um 

cheiro bastante activo devido ao calor intenso que tem estado. Isto é mais perceptível na zona atrás da 

Igreja, detrás do Banco Santander, junto à fortaleza, na Rua D. João II, junto à Bomba da Gasolina, e 

na rotunda do Barco. Estes são os pontos mais críticos e que deveriam ser aspirados e lavados 

novamente, sem esquecer também os pontos de recolha junto a praça. ------------------------------------------  

 ----------- Faço também um reparo, pois continuam contentores sem tampas nas zonas mais rurais, e 

verifica-se também acumulação de lixo tanto em Pêra, como em Alcantarilha, bem como em Armação 

de Pêra. Embora saiba e tenha consciência da falta de meios, há que fazer um esforço adicional para 

resolver estas situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Armação de Pêra existem calçadas com buracos, nomeadamente na Via Dorsal, que 

constituem um perigo para as muitas pessoas que por lá circulam. Também têm havido bastantes 

queixas quanto à existência de baratas, principalmente nas zonas dos cafés onde estas são bem 

visíveis.”  

 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra esclarecendo que “em relação à lavagem dos Molocks 

em Armação de Pêra, os mesmos foram todos lavados pelos nossos serviços, no Domingo e na 

Segunda-feira, e também foi feita a lavagem da rua dos bares. Estamos ainda a ultimar mais uma 

intervenção nesses locais, mas desta feita, a ser realizada pela empresa que contratamos. Como bem 

sabe, e não é de agora, a falta de civismo das pessoas, relativamente à deposição de resíduos, é o 

principal problema da limpeza e recolha de resíduos urbanos. Sempre foi e continua a ser, mas 

estamos cá para incentivar as pessoas a adoptarem boas práticas ambientais.---------------------------------

------ 

 ----------- Quanto à situação das baratas, todas as outras freguesias têm sido afetadas pelas baratas, e 

temos dado resposta a essas solicitações, com recurso a horas extraordinárias, excepto em S. Marcos 

da Serra, que é a única Freguesia que não tem apresentado queixas relativas a baratas.- ------------------  

 ----------- Em relação à situação das calçadas e na medida em que presentemente só temos um 

calceteiro a trabalhar, em virtude de só existirem três calceteiros na Câmara e um estar de férias e 

outro encontrar-se de baixa, não nos tem sido possível acorrer a toadas as situações, mas irei verificar 

esta situação para que a mesma seja rapidamente solucionada.” ---------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto prosseguiu apresentando uma proposta cujo teor se 

passa a transcrever: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I. A Câmara Municipal de Silves mandou elaborar em momento apropriado um relatório 

destinado a conhecer, preliminarmente, se as obras que a empresa Viga d`Ouro dizia ter executado o 

que havia sido e na ´íntegra, conforme documentos de despesa que apresentou ao executivo; -----------  

 ----------- II. O relatório elaborado pelos serviços da Câmara Municipal de Silves concluiu, sem 

dificuldade, que a empresa em causa se encontrava a facturar ao Município de Silves por trabalhos 

não executados nas quantidades que apresentara; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- III. Nos processos disciplinares e de averiguações levados a cabo na Câmara Municipal de 

Silves se conclui que a empresa Viga d`Ouro apresentou facturas em valores não correspondentes a 

trabalhos executados, com a cooperação ilegal de funcionários camarários que por essa razão foram 

punidos;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- IV. As facturas acima referidas foram objeto de cessão a favor de instituições bancárias; -------  

 ----------- V. A Câmara Municipal de Silves, por decisão da Sra. Presidente, desistiu de discutir nas 

acções propostas pelos bancos se as facturas correspondiam ou não a trabalhos executados e em que 

medida, assim desconsiderando os relatórios anteriores e assumiu, em acordo com essas instituições, 

o pagamento dos valores dessas facturas, sem conhecer se correspondiam ou não a trabalhos 

efectivamente executados; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VI. A Câmara Municipal de Silves, por impulso da sua Presidente, tem adjudicado sucessivos 

contratos a empresas em que estão por detrás as mesmas pessoas que estavam por detrás da Viga 

d`Ouro, o que se considera inadmissível face aos prejuízos que essa entidade provocou ao Município.  

 ----------- Assim propõe-se à Câmara Municipal de Silves: --------------------------------------------------------  

 -----------  I. Que delibere a instauração de acção judicial contra a empresa Viga d`Ouro ou quem a 

tenha sucedido ou seus sócios e gerentes, para se determinar se os valores pagos correspondem ou 

não a trabalhos executados e em caso negativo, obter destes a competente indemnização; ---------------  

 ----------- II. Que delibere a elaboração de inquérito a todos os contratos e mandatos executar, pelo 

presente executivo, à firma Viga d`Ouro e a pessoas ou a empresas relacionadas com a mesma 

directa e indirectamente, para definição do seu valor e validade dos procedimentos de contratação, a 

ser concluído em 30 dias por entidade reputada e independente, escolhida em procedimento público 

com o acompanhamento de todos os vereadores. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Silves, 27 de julho de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Vereação Social-Democrata.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomando a palavra disse a Sra. Presidente: “eu acho que esta proposta é apresentada muito 

fora de tempo. Permita-me que lhe diga, na minha modesta opinião, quando é dito (…) as facturas 

acima referidas foram objecto de cessão a favor de instituições bancárias (…); (…) que a empresa em 

causa se encontrava a facturar ao Município de Silves por trabalhos não executados (…) tudo isto 



 
 

 

 

 

deveria ter sido cabalmente discutido e investigado na altura própria, ou seja, quando todo este 

assunto veio a público. Vir agora, com esta proposta, anda mais pertencendo à mesma força política 

que detinha a responsabilidade pela gestão autárquica, é absolutamente extemporâneo e desprovido 

de qualquer pertinência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------E quando se diz que “” (…) por decisão da Sra. Presidente, desistiu de discutir nas acções 

propostas pelos bancos se as facturas correspondiam ou não a trabalhos executados e em que 

medida”” (…) já agora, a que Sra. Presidente é que se refere, à actual ou à anterior?-------------------------

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

 ----------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto respondeu “refere-se a actual presidente.”----

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

 ----------- A Sra. Presidente defendeu-se dizendo: “o conteúdo da proposta aqui apresentada é muito 

grave, na medida em que não fui eu que dei autorização para o pagamento de quaisquer facturas ou 

factoring, quem deu essa autorização foi a Ex. Presidente. Por amor de Deus, contextualize as coisas, 

eu tenho estado com a mesma postura de calma e de serenidade, mas também tenho limites, e estar a 

tentar responsabilizar-me, ao afirmar que desisti de discutir nas acções propostas pelos bancos, 

motivado por o senhor estar a ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas, já é demais! Leia o que 

está aqui a apresentar! Isto é absurdo!---------------------------------------- -------------------------------------- 

 ----------- Convenhamos que isto é despropositado, e eu sou leiga na matéria, o que sei resulta apenas 

daquilo que li, aliás, com toda a atenção, e que agora veio confirmado pelo Tribunal de Contas.” ---------  

 -----------  O Vereador Dr. Rogério Santos Pinto prosseguiu dizendo: “ O único comentário que tenho a 

fazer é que tem toda a legitimidade para ter a sua opinião mas, concordando ou não com a proposta, a 

mesma será votada favoravelmente da nossa parte. Isto aqui é uma questão política e não pessoal, 

nós apresentamos esta proposta porque achamos que é o caminho correto, agora afirmar se é o 

caminho certo ninguém o sabe.”---------------  ------------------------------------------------------------------------------  

---------A Sra. Presidente respondeu que esta proposta será agendada para uma próxima reunião.-------

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

 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís interveio dizendo: “como é que o PSD vem com uma proposta 

destas? Parece que está a jogar a culpa para cima da actual presidente! Gostaria de saber como 

estaria a câmara se esta presidente não tivesse vencido as eleições. Isto realmente é de ““bradar aos 

céus!”” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça continuou indagando “relativamente à proposta 

apresentada pelo Partido Socialista na reunião passada, a propósito deste Processo Viga d`Ouro, já 

foram tomas algumas diligências ou não? Se não foram qual a razão para o não terem sido?” ------------  

 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que a “proposta foi enviado para a Divisão Financeira, e 

remetida para a Assembleia Municipal e já se encontra agendada. Posteriormente, será remetida 

também para a Divisão Jurídica e Administrativa, para analisar o constante do ponto 4, da referida 

proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo “eu penso, na minha modesta 

opinião, que os documentos respeitantes a assuntos como o PDM, ou como o Plano de Acção para a 

regeneração Urbana (PARU), por exemplo, dever-nos-iam ser remetidos com mais antecedência. 

Claro está, quando isso for possível, pois por vezes, existem prazos a cumprir.--------------------------------

---------- Também era importante que fossem previamente apresentados ou que houvesse uma sessão 

de esclarecimentos anterior à discussão e votação do próprio documento, na medida em que são 

documentos muito importantes e estruturantes para o concelho.”-------------A Sra. Presidente tomou a 

palavra dizendo: “ A propósito do que acabou de referir, o Dr. Ricardo Tomé está de férias, mas 

mesmo assim, veio aqui hoje apresentar o ponto de situação da elaboração do PDM – Plano Director 

Municipal a qual muito agradeço. Apesar de o Dr. Ricardo e da sua equipa estarem constantemente a 

ser solicitados para trabalhar noutros assuntos, desde levantamentos da rede de saneamento, 

passando pelos levantamentos da rede de água, até ao PARU e do contratempo que surgiu com a 

firma BLOM – Portugal Lda, que foi contratada para a Prestação de Serviços de Cartografia Numérica 

Vectorial de Traço à Escala 1:10.000 para o concelho de Silves, e que entrou em insolvência, não 

impediram, no entanto, que a equipa prosseguisse a bom ritmo a execução dos trabalhos de 

elaboração do PDM. Assim, passo a palavra ao Dr. Ricardo Tomé para que vos dê o ponto de situação 

da execução dos trabalhos deste instrumento de gestão territorial tão importante para o nosso 

concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Dr. Ricardo Tomé tomou a palavra esclarecendo os presentes: “ A revisão do PDM 

mantém-se a decorrer ainda que, por força da falta da cartografia, motivada pela insolvência da 

empresa, não tenhamos possibilidade, para já, de concluir todos os trabalhos inerente e que careçam 

de ser amadurecidos e ou parcialmente revistos;------------------------------------------------------------------ 

No entanto, foi concertado e concluído com a APA/ARH e CCDR Algarve, o modelo da REN, de 

acordo com o regime legal em vigor tendo, inclusive, sido concertado o resultado desse modelo. 

Quanto à RAN, está a decorrer o processo de análise e concertação das áreas de exclusão, 

relacionadas com as solicitações que foram dirigidas à entidade regional (DRAP). É um processo em 

permanente revisitação com novas situações a surgirem frequentemente.---------------------------------------

---------- Gostaria ainda de dizer que foi reponderado o regime de uso do solo, nomeadamente, as 

categorias de solo que configuram perímetros urbanos ou similares (os aglomerados rurais)  em virtude 

 da alteração da legislação que entretendo ocorreu. -------------------------------------------------------------- 

------------Quanto ao relatório de ordenamento, este encontra-se num adiantado estado de elaboração, 

muito próximo da conclusão, estando pendentes a definição/discussão dos parâmetros urbanísticos 

definitivos e a tomada de opção relativamente aos perímetros.------------------------------------------------- 

------------O Relatório de execução do plano encontra-se sensivelmente a 60%. É preciso ainda elaborar 

os capítulos relativos ao programa de execução, plano de financiamento e regime económico-

financeiro. Entendo que a sua conclusão não exigirá mais do que cerca de 15 dias. Está ainda a ser 

revisto o capítulo dos equipamentos, do património e das redes, em colaboração com os outros 

serviços da autarquia e ponderada a possibilidade de ser integrado um capítulo relativo aos 



 
 

 

 

 

instrumentos SIG, o que facilitará a própria gestão do plano.---------------------------------------------------------

-----------Daqui decorre que o regulamento vai sendo adensado e actualizado à medida que os 

diferentes relatórios são terminados. De facto, falta rever a totalidade da estrutura ecológica municipal 

por estar dependente da conclusão da REN e carta de ordenamento, e por isso também dependente 

da cartografia, ou seja a Estrutura Ecológica Municipal é um trabalho que tem que ser todo refeito com 

base na Nova Carta de Regime de Uso do Solo, RAN e REN, e por isso é o último capítulo.---------------  

 ----------- Está ainda a ser realizado um esforço adicional, junto das entidades competentes, 

especialmente com a APA – Administração Portuguesa do Ambiente- para concertar a integração das 

medidas dos planos especiais POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira e POA – Plano de 

Ordenamento das Albufeiras neste PDM, ou seja, ou aprovamos o PDM, já com estas alterações, ou 

teremos que alterar o PDM em vigor de modo a adapta-lo às mesmas. -------------------------------------------  

 ----------- Assim e se nós não nos dispersarmos muito, apesar de estarmos a ser constantemente 

solicitados, estamos em crer que o Plano, sem a nova cartografia, esteja a 95% em Dezembro, ficando 

em falta correr a REN na nova cartografia. Penso que até ao final do ano o PDM estará quase 

finalizado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “a empresa Municipia informou-nos 

que, em princípio, nos entregará a cartografia em meados de Outubro, sem a homologação, porque 

também têm de a requer à DGT – Direcção Geral do Território.” ----------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “Uma das questões que tenho 

colocado com frequência é a de saber qual a data prevista para a conclusão do plano, e que foi hoje 

respondida pelo Dr. Ricardo Tomé, estando o documento praticamente preparado. ---------------------------  

 ----------- Fico muito satisfeito com os elogios que a Sra. Presidente deu ao Dr. Ricardo Tomé, que 

nesta área sempre soube ser um líder, e se colocou no sítio certo, sempre com uma postura de 

profissionalismo, competência e humildade, apesar de a equipa ter sido quase ““desmantelada””, 

passo o termo, e conseguiu apresentar estes resultados.” ------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pinta tomou a palavra referindo “Então, se bem percebi pelas suas 

palavras, há todo o interesse em que os planos especiais estejam integrados no PDM daqui a um ano. 

Sendo assim pressupõe-se que o PDM já estará aprovado?” --------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Dr. Ricardo Tomé respondeu que “não há grande problema se não estiver aprovado no 

dia 29 de Julho de 2017 (data limite para a entrega do POOC) não é um mês ou dois de atraso que irá 

trazer problemas. Mas, a seu tempo, a Sra. Presidente decidirá esta questão”. --------------------------------  

 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “o que é estritamente necessário é que estes planos 

especiais estejam incluídos, seja no novo ou seja no que se encontra actualmente em vigor. --------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “relativamente ao Dr. Ricardo 

Tomé, não é necessário dizer mais nada, o seu trabalho fala por si. -----------------------------------------------  

 ----------- Dito isto, o PDM é uma prioridade para o concelho e fiquei apreensivo ao saber que a equipa 

está a ser solicitada para realizar outros trabalhos. Peço que a Sra. Presidente apetreche de 

elementos humanos e materiais os serviços, de modo a que o PDM não se atrase. ---------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O que o Dr. Ricardo está fazer é a dar continuação ao trabalho que ficou parado em Junho de 

2013. O que estava aprovado encontra-se correcto, e agora estão a fazer a actualização do mesmo 

com base na nova legislação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo: “Não se pode, com rigor, dizer que a 

base estruturante do PDM de 2013 estava apta e apenas necessitava de receber adaptações. De todo. 

Com a entrada em vigor da nova lei de bases do ordenamento de território tudo teve que ser revisto, 

tanto em termos de conteúdo, como até em termos da própria estrutura do documento.”--------------------

-----------Mais, até a própria terminologia sofreu alterações. Como sabe, saíram dois diplomas, um que 

entrou em vigor em 2012, o Decreto-Lei 239/2012, de 02 de Novembro, que altera o Regime Jurídico 

da REN e outro que entrou em vigor em 2014, a Lei n.º 31/2014 de 30 de Maio, que estabelece as 

Bases Gerais da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo e que tiveram que 

ser incorporadas no PDM.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para dar um exemplo da importância do que acabei de dizer, refiro que estamos em 

conversações com a CCDR para que possamos deixar de ter AED’s (Áreas de Edificação Dispersa) e 

passar a ter mais AR (Aglomerados Rurais) que permitem a edificação, ao contrário do que estava 

anteriormente previsto. Houve ainda perímetros que tinham sido abandonados e que agora, com esta 

classificação, foram retomados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo “ gostaria de saber se tem tido uma 

boa receptividade em relação à possibilidade de integração e inclusão das situações que eram 

insusceptíveis de legalização, face ao PDM em vigor, neste, e dou como exemplo as que decorrem, ou 

decorreram no Tribunal Fiscal e Administrativo de Loulé”.------------------------------------------------------------- 

 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “os serviços estão a tentar a inclusão de todas as 

situações existentes, e com a maior celeridade possível. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos processos a decorrer no TAFL, informo-vos que fui condenada num deles 

a proceder à demolição de uma habitação, sob pena de vir a ver o meu ordenado penhorado até ao 

valor do ordenado mínimo. Irei responsabilizar-me por essa situação e assumir as correspondentes 

consequências a não mandar demolir uma casa que foi construída com autorização da Câmara.” -------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando se “em relação à legalização de 

construções, que foram feitas há décadas, e por alguma razão as pessoas não levantaram as licenças 

de utilização, como estão a ser desenvolvidos esses trabalhos e se já foram detectadas todas essas 

situações.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Dr. Ricardo Tomé interveio dizendo que “nós estamos a tentar resolver todas as situações, 

que nos são enviadas formalmente, através da sua integração neste plano. ------------------------------------   

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MURO 

DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO NO LOTE 4, ALVARÁ DE LOTEAMENTO, N.º 08/2006, NA CRUZ 

GRANDE OU VALE DE TALEGA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Rui Manuel Guerreiro. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, DESTINADO A 

ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, EM PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DO CEMITÉRIO, EM 

SILVES.  

 ----------- REQUERENTE: Dia Portugal, Supermercados Sociedade Unipessoal, 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 CAFÉ E MINI-

MERCADO E DE MORADIA PARA CASA DE HÓSPEDES, EM PRÉDIO URBANO SITO NO LOTE 12, 

DO BAIRRO DE AUTO-CONSTRUÇÃO DO ENXERIM, EM SILVES. ---------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: João dos Santos Rodrigues. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer do Dr. 

João Aires, de Goes, requerimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/2008, SITO NOS VALES DO ALGOZ, NO ALGOZ. ---------------  

 ----------- REQUERENTE: Frandur Um, Gestão Mobiliária e Imobiliária, Lda. ------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e auto de vistoria de 

que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a receção provisória das obras de 

urbanização nos termos do auto de vistoria. Mais se delibera que a execução do passeio, no limite sul 

da urbanização, ocorra até a recepção definitiva das obras de urbanização. ------------------------------------  

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

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, SITO NA 

PANASQUEIRA EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves - Operação de Loteamento, sito na Panasqueira 

em Armação de Pêra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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 loteamento nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE 

PISCINAS, SITO EM RIBEIRO, EM PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Mundo Aquático, Parques Oceanográficos, Entretenimento Educativo, S.A.. -  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer e ata da 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, ofício e Certidão da Assembleia Municipal de 

que se anexa fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ADITAMENTO DA FINALIDADE DE EDIFÍCIO, SITO NA 

RUA ALMEIDA GARRET, EM PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------- I 

 ----------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Pêra. ------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, informação do 

Instituto de Segurança Social, parecer da Administração Regional de Saúde do Algarve, de que se 

anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o aditamento ao uso nos termos e 

condições da informação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EXISTENTE EM PRÉDIO 

SITO EM TORRE E CERCAS, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Carlos Miguel Braz Ramos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA E PISCINA, SITA NA 

ZIMBREIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Nuno Miguel Palma João e Edite da Conceição João Martins. --------------------  

 ----------- 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, aceitar os 

projetos das especialidades e emitir o respetivo alvará. ---------------------------------------------------------------- .  



 
 

 

 

 

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

 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES – REGIME 

DE COMPROPRIEDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 54º DA LEI 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, COM 

AS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM MONTE DA JOIA - 

MEDEIROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Cláudia Cristina Torres Raposo. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 

certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES – REGIME 

DE COMPROPRIEDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 54º DA LEI 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, COM 

AS ALTERAÇÕES POSTERIORES SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CHÃS, DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Susan Linda Kennell. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer jurídico e requerimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 

transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 

certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES – REGIME 

DE COMPROPRIEDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 54º DA LEI 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, COM 

AS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM TAIPAS, DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Herdeiros de César da Conceição Fernandes. -----------------------------------------  

 ----------- Presente parecer jurídico e requerimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 

transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 

certificado em conformidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PARECER TÉCNICO RELATIVO À PROPOSTA DO PROGRAMA DA 

ORLA COSTEIRA ODECEIXE-VILAMOURA (POC OV) - ADITAMENTO – RATIFICAÇÃO. ----------------  

 ----------- Presente informação do Ordenamento Territorial, de que se anexa fotocópia e se dá por 

transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho de Exma Sra. Presidente. -----  

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



 
 

 

 

 

 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE SILVES E A FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO ÂMBITO DO APOIO 

FUNCIONAL DA ESCOLA E.B. 2.º E 3.º CICLO DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------  

 ----------- Presente informação do setor da Educação, Protocolo de Cooperação, ofício e Cabimentos 

de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.------------------------ ----------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, interveio colocado as seguintes questões: ---------------------------  

 ----------- “1.ª - Se esta proposta de protocolo com a junta de freguesia de São Bartolomeu de 

Messines, foi equacionada com outras freguesias? ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª - Se irá avançar outro tipo de proposta neste sentido com outras freguesias? ------------------  

 ----------- 3.ª Parece-me, pela leitura que fiz do protocolo e posso estar errado, que algumas das 

competências aqui descritas já estão incluídas no acordo de execução que assinamos anteriormente 

com as juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.ª - Não percebi como vai funcionar o protocolo na prática, dá-me a ideia de que há um valor 

estipulado, que será transferido para a junta de freguesia, mas o protocolo refere que os pagamentos 

serão efectuados de acordo com a faturação apresentada. -----------------------------------------------------------  

 ----------- 5.ª - Em relação à facturação, também não entendo a que tipo de situação se estão arreferir, 

uma vez que o protocolo refere que é a freguesia que assegura a limpeza, a manutenção das escolas 

e a gestão do pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.ª - Por último, também achei o valor aqui referido insignificante, face ao que é proposto à 

junta de freguesia fazer. Pelas minhas contas esse valor dará uns 10,00€/dia, o que no meu ponto de 

vista me parece pouco para a responsabilidade que a junta de freguesia tem para assegurar a 

manutenção e limpeza da escola”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra e passou a esclarecer que “este protocolo, com a junta de 

freguesia de São Bartolomeu de Messines, deve-se a uma situação excepcional, que tem que ver com 

a impossibilidade legal de se conseguir manter um trabalhador que foi por nós contratado, através dos 

CEI’s (Contratos de Emprego-Inserção). Este foi contratado para desempenhar funções na escola, 

desde a manutenção, até à limpeza, tendo as características necessárias e as qualificações exigidas 

para a função. Como toda comunidade escolar está satisfeita com o seu desempenho, falamos com a 

junta de freguesia e esta vai assumir a responsabilidade de contratar esta pessoa, garantindo-se assim 

que estas funções continuam asseguradas, dai a realização deste protocolo entre o município e a junta 

de freguesia de Messines.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o despacho da Exma. Sra. Vice-

Presidente, procedendo nos termos ai propostos. Mais se delibera a remessa do presente à 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.6 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 2015/ 2016 - 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO ESCOLA SILVES SUL/ ESCOLA EB 2,3 

DR. ANTÓNIO CONTREIRAS, DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES 



 
 

 

 

 

PARA OS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF - MESES DE ABRIL 

E MAIO 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação setor da educação, Mapa de Comparticipação e Cabimento de que se 

anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos termos da 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.7 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 2015/ 2016 - 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO ESCOLA SILVES ESCOLA SECUNDÁRIA, 

DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS 

PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF - MESES DE OUTUBRO 2015 E DE JANEIRO A 

JUNHO DE 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação setor da educação e tabela e cabimento, de que se anexam fotocópias e 

se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos termos da 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.8 - ASSUNTO – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE SILVES (PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO AGRUPAMENTO) - ANO LETIVO 2016-2017 

(SETEMBRO A DEZEMBRO). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da educação e Cabimento, de que se anexam fotocópias e se 

dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos termos da 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.9 - ASSUNTO – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE SILVES SUL (REFEITÓRIOS EB‘S E JARDIM INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO) - ANO LETIVO 

2016-2017 (SETEMBRO A DEZEMBRO). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da educação e Cabimento, de que se anexam fotocópias e se 

dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos termos da 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO, TRADUZIDO EM 

MATERIAL ESCOLAR, A ESTUDANTES DO 10.º ANO DE ESCOLARIDADE. ---------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da Educação, parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e 

Cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 

nos termos ai propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PARECER DO GABINETE MÉDICO VETERINÁRIO (GMV) DO 

MUNICÍPIO DE SILVES, SOBRE O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "VAQUINHA 

LOUCA", A DECORRER ENTRE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO, NA ZONA DE PÊRA, 

ESTRADA NACIONAL 125, KM 64. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do Gabinete Médico Veterinário, requerimento, seguros, e outros de que 

se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade emitir licença municipal para a realização do 

espetáculo da “Vaquinha Cómica”, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro.---------

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

 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO REFERENTE A RECLAMAÇÃO 

REFERENTE RELATIVA À ROTURA DE CONDUTA DE ÁGUA, EM VALE DA MARGEM ------------------  

 ----------- REQUERENTES: Ilda Cabrita Jacob. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Serviços e Urbanos e Ambiente, cabimento e 

requerimento e outros de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o presente pagamento a título 

indemnizatório, nos termos da informação. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE ADITAMENTO DO PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SILVES E O REGIMENTO DE 

ENGENHARIA N.º1 DO EXÉRCITO PORTUGUÊS. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente proposta, aditamento do protocolo, cabimento e outros de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de aditamento ao 

Protocolo, mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ---------------------------------------------  

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

 ----------- 6.14 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 15. ----------------------------------------  

 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 

transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 

aprovar a proposta de Alteração ao Orçamento. Os Srs. vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---  

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

 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 

15. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 

transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 

aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os Srs. vereadores do PS e do PSD 

abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 

termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------E sendo onze horas e trinta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 

Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 

aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  

 ----------- E eu 

 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------  

 


