
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 33  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016  -------------------------  
 ----------- Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de 
Silves, no Auditório do Edifício da Câmara Municipal, reuniu pelas dez horas, 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. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Dra. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos.  ---------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. Fernando 
Serpa que se fez substituir pela Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe 
seguia sucessivamente na lista.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas Nº 24 da reunião ordinária pública de Câmara 
realizada a 06 de julho de 2016 e N.º 25 da reunião ordinária de Câmara realizada a 13 de julho 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 8.204.422,80 € (oito milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois euros e 
oitenta cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 384.062,50 € (trezentos e oitenta e quatro 
mil, sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve inscrições.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente iniciou a reunião, passando a informar que “a reunião será gravada para 
posterior apoio de quem a transcreve e após aprovação da minuta, a mesma será eliminada”. ------------  
 ----------- Continuo a solicitar aos senhores vereadores que sempre que tenham, no ponto “antes da 
ordem do dia”, algumas intervenções, solicitações, ou questões, que as tragam por escrito, facilitando 
assim a sua transcrição para a ata, tal como, alias, determina o próprio regimento. ---------------------------  
 ----------- Passando agora às informações, na sexta-feira, dia 16 de Setembro, foi aprovado, em sede 
da AMAL, o PADRE (Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos) por unanimidade. 
Este programa supramunicipal pretende apoiar ações de valorização económica de recursos locais de 
natureza material e imaterial, de cariz eminentemente público, dando suporte às iniciativas geradas em 
parcerias locais (que envolvem entidades publicas, associativas e privadas). Este Plano, que deve 
estar articulado com as estratégias de desenvolvimento local promovidas pelas DLBC rurais, permite o 
financiamento de investimentos municipais que promovam o reforço da atratividade dos territórios de 
baixa densidade e a valorização dos seus recursos próprios e únicos, entre outros.---------------------------
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nesta área, temos um conjunto de projetos diferenciados, sendo um de envolvimento global, 
a nível da Comunidade Intermunicipal do Algarve (CI-AMAL), e outros do próprio Município, que 
incidem sobre os produtos locais e que rondam os 800.000,00€ (oitocentos mil euros). - --------------------- 
 ----------- Informo ainda que foi aprovada, também por unanimidade, a minuta do Protocolo de 
Transferência dos Transportes Intermunicipais dos Municípios para a AMAL. Esta virá a reunião de 
câmara e posteriormente será remetida à Assembleia Municipal para discussão e votação. ----------------  
 ----------- Por ora, esta minuta apenas incide sobre os trajectos rodoviários existentes, sendo que a 
AMAL promoverá os estudos necessários à elaboração de uma candidatura global da região do 
Algarve.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão que também foi debatida naquela associação foi a da posição dos Municípios, 
face à revisão do POOC da Orla Costeira que está em curso. -------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

------------ É patente o descontentamento generalizado de todos em relação ao que está a ser imposto 
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que nem sequer auscultou os Municípios abrangidos por 
aquele Plano. Por essa razão, fizemo-nos ouvir, através de uma carta elaborada em sede da AMAL e 
assinada por todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por último, dou-vos conhecimento que ontem desloquei-me a Lisboa para a promoção do 
Trail do Lince, que irá ocorrer a 8 de Outubro, e que desde já convido todos os presentes a 
participarem na prova, quer seja a correr, quer seja a marchar, pois o importante é participarem.---------
-----------A promoção desta prova está a cargo do Jardim Zoológico de Lisboa, em virtude de se 
encontrarem a receber linces que, por motivos vários, não se adaptam à vida selvagem. Esta iniciativa 
contou, entre outras, com a presença da Exma. Sra. Dra. Célia Ramos, Secretária de Estado do 
Ordenamento e Conservação da Natureza, do Administrador do Zoológico, e do Presidente da Câmara 
de Monchique, Dr. Rui Miguel André, que conseguiu que uma das provas se venha a realizar no seu 
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------A título de curiosidade digo-vos, com muito orgulho, que dos 5 (cinco) centros de reprodução 
que existem em Espanha e Portugal, o nosso centro de Silves, na Serra de Vale Fuzeiros, é o que tem 
obtido os melhores resultados, tanto em termos de reprodução, como em termos de número de 
ninhadas e de crias viáveis. Pensa-se que isso se fica a dever ao clima e ao espaço, que têm sido 
muito propícios ao crescimento das crias. Tem sido um verdadeiro sucesso”.-----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra passando a informar: --------------------------------------------  
 ----------- “Os pintores encontram-se no Edifício da Câmara e em Alcantarilha nas Escolas, os 
Pedreiros em Silves e Alcantarilha, os Calceteiros em Armação de Pêra, os Tratores, um está na 
freguesia de Silves e o outro no Algoz e a Rede Viária na manutenção em Alcantarilha”. --------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora, Engª. Maria Luísa Luís, fazendo uso da palavra informou: -----------------------  
 ----------- “ Nos próximos dias 22 e 23 há lado B, com Mico da Câmara Pereira, sendo que no dia 22 
decorre na Biblioteca Municipal a Tertúlia e no dia 23 o concerto no Centro Paroquial de Pêra. Os 
senhores vereadores que estiverem interessados em ir, basta dirigirem-se ao centro paroquial, para 
poderem assistir ao concerto; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ►De 23 a 25 comemoram-se as Jornadas Europeias do Património, sendo que no dia 23 
decorre a ação de sensibilização denominada “Conservando Culturas Passadas”, com uma visita 
guiada “As Habitações Palatinas da Alcáçova de Silves”, pelas 10 horas; ----------------------------------------  
 ----------- ►No dia 24, haverá a atividade “Um dia com o Pastor”, pelas 08h00 na Portela de Messines;  
 ----------- ►No dia 25, realizar-se-á uma visita aos locais da zona urbana de Silves, pelas 10h00; --------  
 ----------- ►Também no dia 23 e até ao dia 8 de outubro, a Biblioteca Municipal, recebe um curso de 
formação dedicado à “Dislexia, Hiperatividade e Défice de Atenção”, cujo, o público-alvo, são os 
profissionais na áreas da Educação e Saúde; ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ►No dia 24, a Biblioteca Municipal, volta a ter a atividade “Sábados m Família, com Fernando 
Simões”, pelas 15h30; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ►No dia 22 em Loulé, pelas 18h00 é apresentado os novos produtos TASA, intitulado “De 
Alcoutim a Silves, as Coleções que honram o Artesanato Algarvio”, onde serão apresentados doze (12) 
novos produtos que aliam as Artes Tradicionais do Algarve e o Design, elaborados no concelho de 
Alcoutim, Silves e Loulé, que poderão ser exemplificativos dos caminhos de futuro para o artesanato. --  
 ----------- Associa-se a esta apresentação uma conversa com as instituições, os artesões e os designes 
envolvidos, no qual a Câmara Municipal de Silves se fará representar uma vez que este projeto de 
desenvolve com a parceria do nosso município”. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu conhecimento que, à data de 21 de setembro de 2016, o valor dos 
fundos disponíveis era de 5.577.989,64 € (cinco milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos 
e oitenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça passou a entregar e a ler as seguintes questões que 
se transcrevem: “a atribuição do subsídio aos alunos da Escola Secundária no montante de 10,00€ 
(dez euros), veio a reunião de câmara? E em que data veio? Gostaria que me esclarecessem este 
ponto. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  É de lamentar, que os vereadores não permanentes não tenham sido convidados a participar 
na decisão de escolha dos cidadãos do nosso concelho, a serem homenageados no dia da cidade”. ---  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tomou a palavra colocando a seguinte questão: -------------
“Gostaria de saber o ponto de situação do parecer jurídico solicitado à CCDR, a propósito dos fundos 
disponíveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tenho um pedido, já anteriormente apresentado pela vereadora Dra. Maria da Graça, e que 
têm a ver com as informações que a Sra. Presidente nos transmite sobre as reuniões da AMAL. 
Gostaria de saber se é possível termos acesso aos assuntos que lá são discutidos, assim como às 
atas das reuniões. Penso que uma vez nos foram entregues, por solicitação da vereadora Dr.ª Maria 
da Graça, mas depois disso nada mais nos foi entregue e eu tenho algum interesse nessas 
informações”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, esclareceu “relativamente a este último ponto de 
que falou, as reuniões da AMAL são públicas, e as respetivas atas encontram-se disponíveis no site da 
associação, sendo que as reuniões decorrem atualmente às sextas-feiras. --------------------------------------  
 ----------- O que eu vos entreguei na outra vez foram três atas das reunião das Águas do Algarve, e não 
da AMAL, mas de qualquer maneira fica aqui a informação de que as ordens de trabalho e as atas das 
reuniões, destas entidades, são públicas”. ---------------------------------------------------------------------------------  
-------------A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos passou a ler e a entregar a seguinte 
questão/proposta: “Atendendo que a praça de táxis, em Armação de Pera, junto ao hotel Holiday Inn 
não apresenta uma situação condigna para os utentes que serve (turistas, na sua maioria), dando 
uma péssima imagem a quem dela necessita, à vila em particular e não dignificando quem lá 
trabalha...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------1 - Gostaria de questionar sobre a possibilidade do Executivo permanente tornar 
esta praça de táxis um local aprazível, com sombra e lugares para sentar, digno de quem o 
utiliza, de quem lá exerce a sua profissão e digno de uma vila turística;-------------------------------  
----------2 — Gostaria também de questionar sobre a possibilidade da criação de uma praça de 
táxis na avenida do rio (a distancia relativamente às outras justifica-o, bem como o local — 
zona antiga da vila que atrai muitos turistas, particularmente estrangeiros já com alguma 
idade).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Outra situação que constatei, há pouco tempo, por motivos pessoais, é de que no Concelho de 
Lagoa, (muito menor que o nosso) existem dois postos de correios/ junta de freguesia, dispõem do 
chamado Espaço do Cidadão, local onde se pode tratar de muitos documentos, sendo um deles, a 
renovação da carta de condução...------------------------------------------------------------------------------------ 
1- Proponho que o Executivo Permanente diligencie, junto das autoridades competentes, a 
criação deste serviço em duas freguesias do concelho — proponho as freguesias de 
S. Bartolomeu de Messines e Armação de Pera ( uma vez que na sede do concelho — em 
Silves- já existe), de forma a que a população possa, de forma mais acessível e menos 
dispendiosa, tratar de assuntos burocráticos necessários, sem ter que recorrer aos 
concelhos vizinhos”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho tomou a palavra referindo que “A propósito das 
“”Lojas do Cidadão “” eu sei que foram feitas propostas para instalação destes espaços nas juntas 
de freguesia, mas as mesmas, pelos vistos, não se mostraram muito atrativas, tal como me foi 
dito pelo presidente da união de freguesias de Algoz Tunes, que chegou à conclusão que não 
seria bom para a junta de freguesia, porque a única coisa que a Agência para a Modernização 
Administrativa (AMA) faz é dar formação aos funcionários que são da junta de freguesia, e colocam os 
equipamentos necessários, tudo o resto é da responsabilidade da junta freguesia, desde a gestão do 
espaço, a manutenção do equipamento.---------------------------------------------------------------------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
-----------4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA À FRAÇÃO C, LOCALIZADA NO 
BLOCO A, DA RUA DR. JOSÉ ANTÓNIO SANTOS, DE ARMAÇÃO DE PÊRA.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a administração do edifício para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, proceder aos trabalhos não realizadas e constantes do Auto de Vistoria. -------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, LOTE N.º 58, 
ALV. 5/05, QUINTA DO ROGEL, EM ALCANTARILHA. ---------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: João Virgílio Vieira Nunes. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, pronuncia do 
requerente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença. -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO, SITO 
GREGÓRIOS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Toby Daniel Kalitowski. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar que se mantêm os pressupostos, de 
facto e de direito, que suportaram a deliberação de câmara que considerou viável o pedido de 
informação prévia, tomada em 11/08/2011, de acordo com a informação. ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO AGRÍCOLA, 
SITO NO MONTE ALTO, AZINHAL, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Antonieta Cabrita Vicente. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão, informação 
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg) e plantas de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO, SITO NA PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Lucilia Ricardo Lima Caliço. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a pretensão, nos termos e condições da 
informação, procedendo nos termos ai propostos. -----------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO – CONSTRUÇÃO DE MORADIA, 
PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO, SITO LOTE 4, URBANIZAÇÃO DO BARROCAL, EM PÊRA. -------  
 ----------- REQUERENTE: Gabriele Irmgard Achulz e Bernd Schmidberger. --------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e exposição do 
arquiteto do projeto de que se anexa fotocópia e se dão por transcritas.  -----------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação e aceitar os projetos das especialidades. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITO NA 
TORRE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Bernardino Fernandes dos Santos. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício e ata da 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg), plantas e cadastro de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da 
informação, aceitando a dispensa do cumprimento da Lei das Acessibilidades, face à justificação 
apresentada, dando de tal legal publicitação. -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, SITO EM ENXERIM, 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Eduardo Cabrita dos Santos. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão  de que se 
anexa fotocópia e se dão por transcritas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “- REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS DO PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO A NASCENTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS - ESTUDO DE REABILITAÇÃO: 
PLANO DE TRABALHOS DE PAGAMENTOS DEFINITIVOS E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE;”  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito – Serviços de Fiscalização, 
Planos de Trabalhos, Pagamentos, Cronograma Financeiro e Plano de Segurança e Saúde de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano 
de Pagamentos e Cronograma Financeiro, bem como o Plano de Segurança e Saúde, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO POENTE DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO ” ------------------------------------ 
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, Modelo de Anúncio do 
Concurso Público, Informação de Cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento por concurso público, da empreitada referenciada em epígrafe, a despesa previsível de 
678.839,49 € (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 
cêntimos), bem como aprovar as peças do procedimento em anexo, a composição do júri proposto e a 
delegação de competências no mesmo para solicitação e aceitação dos documentos de habilitação. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------ 5.3 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DA URBANIZAÇÃO SILGAMAR - 
FASE 1 - E.N. 124-1 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO”. ---------------------------------------- 
 ----------- 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 execução nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – SOLICITADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PELO PRAZO 
DE 3 ANOS, DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS DE 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: NOMADGLAMOUR LIMITADA - PARECER JURÍDICO. ----------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e ofício do requerente de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo: “o parecer jurídico, na ótica dos nossos juristas, e 
sem qualquer desprimor, não é favorável à solicitação do senhor, mas eu vou passar a explicar o 
motivo que levou o requerente a apresentar este pedido de prorrogação do prazo.----------------------------
----------- O que foi posto a concurso era apenas a utilização da zona de localização das 
autocaravanas, um contentor para promover as entradas e saídas do parque e uma cancela de 
controlo das mesmas. Na altura, o requerente pensou que os 5 anos eram suficientes para amortizar o 
investimento que iria realizar, mas agora e já depois de ter assinado o contrato, verificou que o 
investimento a realizar poderá vir a ter que ser superior, e que não o conseguirá amortizar dentro do 
prazo inicial estabelecido no contrato de 5 anos. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na ótica do executivo permanente, atendendo a estas circunstâncias, e uma vez que o 
contrato prevê a possibilidade de prorrogar o prazo noventa (90) dias antes do término dos 5 anos, não 
vimos qualquer entrave em antecipar, para já, esta possibilidade de prorrogação do prazo de duração 
do contrato, tanto mais que o requerente irá realizar um investimento superior ao previsto inicialmente 
e que reverterá, no final do mesmo contrato, para o município.------------------------------------------------------
----------- A concessão antecipada desta prorrogação permitirá dar condições efetivas ao investidor de 
poder instalar uma área de serviço melhor do que a inicial e, de certa maneira, poderá vir a ser o rosto 
desta cidade e deste concelho nesta área do autocaravanismo, pois este local já se encontra 
identificado pela federação de autocaravanistas. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que eu estou a tentar dizer com isto e não querendo, de todo, contrariar o parecer jurídico, 
é que, atendendo ao investimento que o requerente pretende realizar naquele espaço, se possa, 
através deste executivo permanente e não permanente, dar-lhe desde já essa mesma prorrogação, em 
vez de ter que esperar até ao 90.º dia, antes do término do contrato para pedir a prorrogação, por 



 
 

 

 

 

forma a que este munícipe se sinta confortável para poder investir e que, segundo o que ele nos 
transmitiu, possa candidatar-se a fundos comunitários.-----------------------------------------------------------------
--------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------E é isto que basicamente se passa, o senhor quer efetivamente investir, mas quer ter a 
garantia do retorno do seu investimento, porque os munícipes e os investimentos ficam, mas nós 
políticos vamos e vimos. Para além disso, o parecer diz e passo a ler ““(…) este pedido de prorrogação 
só poderá ser apresentado com uma antecedência mínima de 90 dias a contar do termo do contrato. 
Ao lermos a cláusula 2ª do código de exploração, a cláusula 7 do caderno de encargos e a cláusula 6 
do contrato de atribuição do direito de exploração da área de serviço de autocaravanas de Silves, 
verificamos que, o presente contrato tem uma duração de cinco anos podendo ser prorrogável por 
períodos de três anos a pedido da requerente, com uma antecedência mínima de noventa dias em 
relação ao termo do contrato, mediante deliberação da Câmara Municipal de Silves, que avaliará o 
interesse publico em causa e o modo como foi executado o contrato pelo adjudicatário”. --------------------  
  ---------- Neste parecer há um ponto que não entendo, o porquê de ter que ser um mínimo de noventa 
(90) dias, porque não pode ser mais tempo e depois refere que esta prorrogação está dependente de 
deliberação de câmara que avaliará o interesse publico, e é aqui que eu gostava que os senhores 
vereadores refletissem no que expus atrás e tomassem as vossas decisões”. ----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “ Há respeito pelas instituições e 
por qualquer investidor do nosso concelho, e não é isso que está aqui em causa. O que quero deixar 
claro é que nós temos aqui um parecer jurídico que nos diz que”” (…) não existe base legal para que 
seja concedida, na presente data, uma prorrogação de prazo de três anos, uma vez que as clausulas 
constantes no procedimento concursal e respetivo contrato de atribuição de direito de exploração são 
claros quando referem que o contrato tem uma duração de cinco anos, podendo ser solicitada, com 
uma antecedência mínima de noventa dias, a contar do termo do contrato, a sua prorrogação por mais 
três anos (…)”” e eu não me sinto confortável em votar  contra aquilo que está escrito num parecer 
jurídico, elaborado pelas técnicas do Município. Não sei qual será a deliberação final, pois cada 
vereador terá a sua opinião, mas se este assunto não passar, proponho que o mesmo seja remetido 
novamente para parecer e que analisem se há outra forma para que nós, e falo por mim, possamos 
deliberar com algum conforto, baseados num parecer favorável e não desfavorável. -------------------------  
 ----------- O que o executivo permanente está a propor e não pondo em causa a vossa opinião e 
intenção, mas nós também temos a nossa opinião e com base naquilo que sempre foi feito nesta casa, 
se há parecer então ele deve ser cumprido, se não for favorável, que arranjem outra forma de dar a 
volta, mas dentro de uma base legal”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça, fazendo uso da palavra referiu: ------------------------------   
 ----------- 1.º “Aceito o parecer técnico, como tenho aceitado sempre; ----------------------------------------------  
 ----------- 2.º O senhor pode sempre pedir a prorrogação do prazo quando os 5 anos estiverem a 
terminar, nada impede que o faça daqui a 4 anos e meio; e ----------------------------------------------------------  
 ----------- 3.º Em relação à afirmação que a Sra. Presidente fez, “de que os políticos estão e vão”, o que 
queria deixar claro, é que os que estão aqui agora, ou daqui, a um, dois ou três anos, o seu propósito 
será sempre o mesmo, de defender os munícipes e decidir o melhor para o município”. ---------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo “para além das questões jurídicas de 
interpretação das cláusulas e normas, o parecer levanta uma questão que, para mim, é a principal; 
pois ao aceitarmos esta pretensão é estar a subverter o que foi elaborado para ir a concurso e que foi 
posto à disposição de quem quis concorrer, por isso, não faz nenhum sentido o requerente ter 
apresentado em concurso determinadas condições e passados apenas 6 meses, vir propor alterar 
essas mesmas condições. É que não sabemos, até que ponto, é que não haveria outros concorrentes 
interessados, se as condições iniciais fossem estas que estão agora a ser propostas, inclusive o 
concorrente que inicialmente ganhou o concurso, e que depois acabou por não aceitar, não sei se 
nestas condições não teria tido outra opinião.  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por isso, por uma questão de princípio, não concordo que estejamos a alterar o quer que 
seja, uma vez que quem concorreu sabia quais eram as condições e deveria ter feito os respetivos 
cálculos antes de apresentar a proposta. Para além disso, tenho muitas reservas acerca da validade 
deste compromisso daqui a 4 anos e meio, quando se colocar efectivamente a questão da prorrogação 
ou não do contrato. Também do ponto de vista ético, penso que não faz qualquer sentido estamos a 
alterar o que foi deliberado inicialmente”. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos referiu que “partilho da mesma opinião que o meu 
colega vereador Dr. Paulo Pina”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “depois das vossas intervenções, 
proponho que este assunto volte á próxima reunião e irei convidar o senhor responsável por esta 
estação de serviço de autocaravanas, para vir cá, e ser ele a apresentar a sua argumentação. Para 
além disso, também considero que faltam elementos que justifiquem, em termos financeiros e de 
amortização do investimento, o pedido de prorrogação do prazo por três anos.---------------------------------
---------- Nós, executivo permanente, já o ouvimos e percebemos o porquê desta prorrogação, porque o 
que está aqui em causa é um investimento avultado, o qual será uma mais-valia para a cidade. Nós 
políticos estamos aqui para ajudar e permitir que investimentos com interesse público, como este, 
sejam realizados no nosso concelho”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Rogério Pinto tomou a palavra declarando “não concordo com o que a Sra. Presidente 
está a propor. Mediante as nossas intervenções verificou-se que não está em causa o investimento, 
mas sim, o que nos diz o parecer jurídico, com aprovação da chefe de divisão. Assim, a nossa decisão 
é deliberar já hoje, a vinda do senhor cá não vai alterar em nada, e neste caso falo por mim, o sentido 
da votação”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 abstenções e o voto contra, do Dr. Rogério Pinto, 
que o presente volte à próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Declaração de Voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos esclareceu que, “baseei o meu voto contra em tudo o que 
referi e no que está escrito no parecer jurídico” ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CANAIS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB N.º 216/19890221, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 102 SECÇÃO AN, DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES; -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: NUNO RICARDO DA PALMA GUERREIRO; -------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de localização 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.3 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS DO 
MUNICÍPIO DE SILVES NA AMAL - REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS; ------------------------------------- 
 ----------- Presentes pareceres da Divisão Jurídica e Administrativa, minuta do contrato de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tomou a palavra referindo “acho estranho que esta minuta 
tenha sido aprovada na AMAL, antes mesmo de ser aprovada aqui, em reunião de câmara, e sem 
sequer ter ido à Assembleia Municipal. Também estranho que a Sra. Presidente tenha tomado essa 
decisão sem nos ter previamente consultado. Na minha perspetiva, o procedimento deveria ter sido o 
inverso”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, referiu “o que foi veiculado, em sede da AMAL, é 
que os Presidentes de Câmara, que lá estão em representação dos respetivos Municípios, podem 
deliberar acerca das propostas de minutas de protocolo, sendo que as mesmas são depois sujeitas a 
deliberação de Câmara e de Assembleia Municipal, consoante o teor das matérias que abordam. E é 
exatamente isso que foi feito; a minuta foi previamente trabalhada, tendo incluído os contributos 
técnicos de todos os intervenientes e é agora submetida a deliberação de câmara, que irá avaliar e 
decidir se aprova ou não o conteúdo proposto. Para além disso, eu já tinha falado convosco acerca 
desta matéria e da intenção de celebrar este contrato.-------------------------------------- ---------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, retomou a palavra dizendo “ Para poder analisar o teor da 
minuta há um conjunto de informações a que gostava de ter acesso e por isso solicito o seguinte: -------  
 ----------- “1.º - Qual a pronúncia das Juntas de Freguesia relativamente a este assunto. --------------------  
 ----------- 2.º - Saber o teor da pronúncia do Chefe da Divisão Financeira. ----------------------------------------  
 ----------- Isto são assuntos que são referidos, mas que não vêm em anexo, e por isso gostaria de ter 
acesso a eles”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal, para os efeitos tidos por convenientes. -----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

------------ 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO RETROESCAVADORA.----------------------------------------------------------------- --------------- 
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de Silves.---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente ofício da Junta de Freguesia de Silves, fatura, cabimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, 
comparticipando em 20% do valor de aquisição do equipamento, 6.150,00 € (seis mil, cento e 
cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.5 - ASSUNTO - ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE ARMAÇÃO DE PÊRA - 
RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA.----------------------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento 
Territorial e Plano de Pormenor de Armação de Pêra – Relatório de Ponderação da Participação 
Pública Preventiva, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------- ------------------------ 
 ----------- Dr. Rogério tomou a palavra questionando “qual a estimativa em termos de tempo, para que 
esteja tudo concluído?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente respondeu dizendo “Posso adiantar, pois tive uma reunião com a APA, por 
causa de uma outra situação relacionada com a da zona costeira, que me disse que à partida, e no 
pior dos cenários, prevê-se que esteja concluído até ao final do ano.”--------------------------------------------- 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos retomou questionando; “Está prevista a construção de 
uma rotunda acima da Torre Ibérus? Pois trata-se de uma zona que carece de mais segurança 
rodoviária, e gostava ainda de saber se já houve algum contacto com as entidades que vão executar 
os trabalhos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a esclarecer que “O trabalho que está a ser desenvolvido com as 
entidades promotoras do plano, Grupo Sonae e Grupo BFF, tem como propósito, não só beneficiar a 
população em geral, mas também a fluidez do trânsito, sendo que está, precisamente, a ser ponderada 
e estudada a melhor forma de permitir essa fluidez, com a realização de melhoramentos na rede viária. 
E não ficamos por aqui, este executivo permanente pretende que essas entidades, que são de grande 
envergadura, promovam acções de beneficiação da população dos locais onde se integram, por forma 
a que todos possam tirar proveito dos investimentos realizados. ----------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e aprovar o relatório de 
ponderação em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 20.------------------------  
 ----------- Presente proposta da seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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. ---------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
20. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 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.  ------------  
 


