
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 34  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016 --------------------------  
 ----------- Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 trinta 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. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Dra. Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos.  -----------------------------  
  ---------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando José Serpa Cabrita, 
que foi substituído pela Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que lhe seguiam 
sucessivamente nas listas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas atas.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 7.803.524,57 € (sete mil, oitocentos e três mil, quinhentos e vinte e quatro euros e 
cinquenta e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 539.260,59 € (quinhentos e trinta 
e nove mil duzentos e sessenta euros e cinquenta e nove cêntimos). ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente iniciou a reunião, passando a informar que “a reunião será gravada para 
apoio de quem a transcreve e após aprovação da minuta, a mesma será eliminada”. ------------------------  
 ----------- Informo-vos que recebemos um ofício do Ministério Publico que levanta algumas questões 
acerca da contratação da POCAlentejo. Nomeadamente, acerca da adjudicação, da própria auditoria e 
da forma como a mesma se processou. Esta solicitação tem a ver com um processo que corre termos 
e que se iniciou com uma denúncia que lhes foi apresentada. -------------------------------------------------------  
 ----------- Como sabem, eu estou nestas funções há pouco tempo e estou ainda num processo de 
constante aprendizagem. Claro está, que nuns assuntos tenho mais facilidade no que noutros, mas 
neste, em particular, sempre estive convicta de que tudo estava a ser feito dentro da legalidade. Agora, 
com este pedido, fiquei um pouco preocupada tal como vocês, PSD e PS, ficaram na altura pois se 
bem se recordam até houve alguns debates acerca desta contratação e dos resultados apresentados 
no relatório de auditoria. De qualquer forma, vamos tentar esclarecer todas as dúvidas levantadas que, 
por sinal, são as mesmas que vocês apontaram naquela altura. Ir-vos-ei mantendo informados de todo 
o desenrolar deste processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na semana que vem não haverá reunião de câmara, uma vez que quarta-feira é feriado, dia 5 
de Outubro. Assim, a próxima reunião será no dia 12 de outubro sendo essa reunião ordinária pública. 
Ir-se-á elaborar o respetivo Edital, que será afixado nos locais habituais”.----------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra passando a informar: --------------------------------------------  
 ----------- “ Os pedreiros, calceteiros e rede viária estão em Silves; dos tratores, um está na estrada 
entre São Bartolomeu de Messines e o Algoz, e o outro entre Silves e Alcantarilha”. -------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís, no uso da palavra, disse: ----------------------------------------------------  
 ----------- “No próximo dia 30 de setembro, haverá lugar a mais uma sessão de ““Algarve pelo 
Caleidoscópio””, pelas 21h30, nas instalações do Serrano Futebol Clube em São Marcos da Serra; -----  
 ----------- No dia 1 de outubro, comemora-se o dia Internacional da Pessoa Idosa, com um convívio na 
Fissul pelas 14h00, esta é uma das atividades que está integrada na ação ““Outubro Mês Sénior””; -----  
 ----------- E na Biblioteca Municipal, haverá leitura com mimos por Rita Moriés – Mediação de Leitura 
para bebés); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Em Armação de Pêra, no dia 2 irá decorrer o “”III Triatlo de Armação de Pêra”” na zona da 
lota pelas 10h00 e na Estação de Alcantarilha a 1:º Marcha Corrida do Grupo de Aventura e Desporto 
de Alcantarilha Gare (GADAG; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 3 de outubro irá ser inaugurado o Polo de Educação ao longo da vida de Pêra, no 
Centro Pastoral, pelas 15h00; -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A exposição do documento do mês, que está patente nos Paços do Concelho, será dedicada 
ao ““Centenário do Jornal a Voz do Sul””; ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Encontram-se a decorrer as candidaturas ao Programa Porta 65 Jovem (dos 18 aos 29 
anos), desde o dia 20 de setembro até ao dia 10 de outubro, no setor da Juventude; -------------------------  
 -----------  O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) passou a funcionar nas 
instalações do setor da Ação Social e passou a ter horários de atendimento nas juntas de freguesia, 
mais uma descentralização do nosso serviços que permitem, que possam tratar do assunto no local de 
residência”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------A Sra. Presidente passou a entregar, a resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados 
pela Vereação Permanente, de que se anexa cópia e se transcreve:  ---------------------------------------------  
 ----------- “Na sequência das questões formuladas em reunião de Câmara, pelo Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto cumpre-me esclarecer o seguinte:  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- (reunião de 31 de Agosto) ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. Se está tudo regularizado com os transportes escolares, se há acréscimos e porque é que 
estes acréscimos foram solicitados?  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à regularização dos transportes escolares: ----------------------------------------------------  
 ----------- *à data 31/08/2016 todo o processo se encontra a decorrer dentro da normalidade; --------------  
 ----------- *à data de 21/09/2016 todo o processo se encontra a decorrer dentro da normalidade -----------  
 ----------- Relativamente aos acréscimos: -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *à data 31/08/2016 é prematuro falar em acréscimos uma vez que o ano lectivo ainda não se 
iniciou não havendo por isso informação (por parte das escolas) diferente da apresentada em sede de 
elaboração do plano de transportes escolares (PTE); ------------------------------------------------------------------  
 ----------- *à data de 27/09/2016 a margem existente entre o número de alunos previstos em PTE e o 
número de alunos a transportar (em sede de contrato) não indica qualquer situação que preveja 
acréscimos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. Quais são os alunos que estão contemplados com os escalões A e B do 1.º e 2º ciclo? ------  
 ----------- Anualmente os Agrupamentos de Escolas enviam à CMS a listagem com o número de alunos 
a quem é atribuído o escalão de apoio escolar – manuais escolares, material escolar e refeições 
escolares (de acordo com os critérios definidos na legislação em vigor) e a CMS através do sector de 
educação promove a transferência de verbas relativas a este assunto (previamente alvo de 
deliberação de CMS – para validação final do valor atribuído a cada aluno – no que diz respeito ao ano 
lectivo de 2016/2017, o mesmo foi alvo de deliberação da Exma. Câmara Municipal em 7/09/2016).  ---  
 ----------- Relativamente à atribuição de subsídios de apoio escolar (livros e material escolar) aos 
alunos do 2.º ciclo do E.B. por não ser competência do município o processo é gerido através dos 
gabinetes de acção social escolar do ME. No entanto quando os números chegarem à CMS, serão 
transmitidos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. Quantas salas tem a componente socioeducativa? ------------------------------------------------------  
 ----------- Há já alguns anos que não se aplica o termo “componente Socioeducativa”, existe a 
designação Componente de Apoio à Família. Assim, o município de Silves disponibiliza no âmbito das 
Actividades de Apoio à Família os serviços nos seguintes locais: ---------------------------------------------------  

Agrupamento de Escolas  Estabelecimentos de ensino Número de salas  

AE Silves  JI Silves n.º 1 2 

JI Silves n.º 2 1 

JI Messines 1 

JI S.M. da Serra  1 

AE Silves Sul  JI Armação de Pêra 2 

JI Pêra 2 

JI Alcantarilha 1 

JI Algoz 2 

JI Tunes 1 

 
 ----------- 4. Para quando a abertura das piscinas e qual a oferta que irão ter e as actividades? ------------  



 
 

 

 

 

 ----------- As piscinas municipais de silves reabriram ao público a 12 de Setembro de 2016, 
relativamente à oferta disponível, a mesma segue em anexo. -------------------------------------------------------  
 ----------- (reunião de 7 Setembro) --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. É importante fazer o pedido às escolas para saber se estamos a perder alunos, ou seja há 
ou não decréscimo de alunos no nosso concelho e em que escolas? ----------------------------------------------  
 ----------- Até à presente data (27 de Setembro) os dados ainda não foram enviados na totalidade á 
CMS. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. Ponto de situação sobre as escolas com amianto no nosso concelho, nomeadamente as 
EB2,3 de Algoz e armação de Pêra? Que expliquem se também é prejudicial para a saúde? --------------  
 ----------- Por iniciativa deste executivo foi retirado o amianto em todas as escolas cuja propriedade é 
do município, não havendo qualquer escola (propriedade da CMS) com amianto.  ----------------------------  
 ----------- Relativamente às EB 2,3 a Direção de Educação do Algarve (conforme acordado em reunião 
do Conselho Municipal de Educação) ficou de apresentar listagem das escolas com amianto pois 
parece haver dúvidas quanto à presença de amianto nestes estabelecimentos escolares. Reforço 
Contudo que estes estabelecimentos de ensino são propriedade do ME a quem compete retirar o 
amianto em caso de existência. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- (reunião de 14 de Setembro) --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. Relativamente a um assunto já antigo, gostaríamos de saber se já conseguiram alguma 
coisa em relação aos horários dos autocarros devido ao desfasamento da chegada dos alunos a 
Silves, e o início das aulas, assim como no regresso para as suas freguesias? --------------------------------  
 ----------- Promoveu este executivo uma reunião com as empresas prestadoras de serviço público de 
transportes no sentido de promover alterações de horários nos seguintes circuitos: ---------------------------  
 ----------- *Silves – Estação de Silves;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *Silves – Armação de Pêra;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *Silves – Messines; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *Foz do Ribeiro/Vale Figueira – Messines. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Da reunião resultou: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *ajustamento do horário no circuito: -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) Foz do Ribeiro/Vale Figueira – Messines – novo horário em vigor desde 15 de Setembro.  -  
 ----------- *ajustamento do horário no circuito:  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) Silves – Armação de Pêra - ainda sem confirmação oficial mas com previsão de alteração 
de horário a 1 de Outubro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- b) Silves – Estação de silves - ainda sem confirmação oficial mas com previsão de alteração 
de horário; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- c) Silves – Messines - ainda sem confirmação oficial mas com previsão de alteração de 
horário a 1 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste ponto importa salientar que a alteração de horários dos transportes públicos faz parte 
de um pacote de medidas que este executivo está a fomentar tendo em vista a fixação de alunos no 
concelho. Medidas que passam por promover (em pareceria com os AE) uma oferta curricular 
diversificada, incentivos financeiros em material escolar (já em vigor neste ano lectivo para os alunos 
do 10.º ano), entre outros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os melhores cumprimentos. -----------------  
 ----------- A Vereadora ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Luísa Conduto Luís ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 28 de Setembro de 2016”  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu a Sr.ª Presidente conhecimento de que, à data de 27 de setembro de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis era de 5.436.336,13 € (cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos 
e trinta e seis euros e treze cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra colocando as seguintes questões: ------------  
 -----------  1.ª – “Continuo preocupado com o desenrolar das obras na Estrada Nacional 125. Embora 
não sendo da competência da autarquia, são situações que se arrastam, há já, pelo menos, três anos, 
tal como é o caso da falta de iluminação na rotunda de Alcantarilha, no túnel de Silves e na rotunda 
que vai para estação de Silves! -----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Gostaria de saber quais as medidas que a câmara esta a tomar acerca destes assuntos e 
peço que nos faça chegar cópia da correspondência trocada com a Infraestruturas de Portugal, SA, 
porque esta situação já é insustentável e um verdadeiro abuso! ----------------------------------------------------   
 ----------- 2.ª- A situação do lixo contínua igual, o verão já passou e muitos contentores continuam sem 
tampas, principalmente nas zonas mais interiores, assim como o lixo permanece espalhado pelo chão, 
ao lado dos contentores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3.º E por fim, vejo que estão aqui algumas respostas às questões que coloquei, mas 
continuam a faltar muitas outras, não há pressa, mas gostaria de ser esclarecido nessas questões”. ----  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, fazendo uso da palavra questionou “em relação ao LIDL e à 
sua transferência de local, gostava de saber se já houve algum desenvolvimento nesse sentido, ou 
seja, se já lhes foi enviada a informação técnica, que nós aprovamos aqui em reunião, e se já existiu 
uma resposta ou troca de correspondência. -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
-----------4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA A APARTAMENTO LOCALIZADO 
NO 1.º ESQ.º DO N.º 76, DA RUA DR. HERÓIS DE MACUBA, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Graciete da Conceição Guerreiro Cortes Nunes. --------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Privadas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a proprietária, para no prazo de 30 
(trinta) dias proceder à execução dos trabalhos constantes no Auto de Vitoria. ---------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA A CASAS EM RUÍNA, 
LOCALIZADAS EM VALE FUZEIROS, NA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.------ 
 ----------- REQUERENTE: Município de Silves ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Privadas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários dos prédios para no 
prazo de 30 (trinta) dias, procederem à execução dos trabalhos constantes no Auto de Vistoria, sem 
prejuízo da execução imediata de todas as intervenções que se mostram necessárias à salvaguarda 
de pessoas e bens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO EM 
BENACIATE, NA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Felicidade Maria Batista Martins Correia. ------------------------------------------------  
 ----------- 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. Mais se delibera isentar a requerente do cumprimento das normas técnicas 
de acessibilidades, aceitando a justificação apresentada, dando de tal legal publicitação. -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA NO PRÉDIO 
URBANO, NA RUA DA IGREJA, NO ALGOZ. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Natália Silva Cabrita e outro. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO NA FIGUEIRINHA, 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Augusto Reis Marques Santos. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício e informação 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve ofício e Ata da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e outras 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE SECAGEM SOLAR 
DE LAMAS, SITO TOJAL, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Biosolum, Gestão de Resíduos, Lda. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, pedido de 
reavaliação de parecer da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, parecer da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio referindo: “Tendo sido este um assunto debatido, 
várias vezes, pelo Dr. Fernando Serpa, sendo que até chegamos a ir a Palma de Maiorca para ver o 
funcionamento da central lá existente, solicitava que o mesmo fosse deliberado na próxima reunião, 
visto que o Dr. Fernando Serpa, não está hoje presente”. ----------------------------------------------------------- -- 
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra, referindo “Não percebo a necessidade de adiar a 
discussão e a deliberação, não há nada de novo a acrescentar, este assunto já foi objeto de 
deliberação este ano no sentido de proceder de acordo com as informações dos serviços!” ----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou dizendo “Há outra pergunta que queria colocar e 
que foi abordado numa reunião de Assembleia: Falou-se que haveria a prestação de uma 
contrapartida no valor de 10%. Gostaria de saber se isso é legal e se está coberto por algum parecer 
jurídico.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade voltar à próxima reunião. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO 
A HABITAÇÃO, SITO RUA 5 DE OUTUBRO N.º 16, EM TUNES. --------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Cabeça de Casal de Deodato Henrique. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Certidão 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. Mais se delibera isentar a requerente do cumprimento das normas técnicas 
de acessibilidades, aceitando a justificação apresentada, dando de tal legal publicitação. -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 
HABITACIONAL, SITO NA RUA DA MOINHETA, N.º 62-64-66 E 68, NO ALGOZ. ----------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Ana Maria Lima da Cruz Jacinto. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística E certidões 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. Mais se delibera isentar a requerente do cumprimento do n.º 2.1, do artigo 
22.º do Regulamento do Plano de Diretor Municipal aceitando a constante da memória descritiva 
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NA 
RUA AFONSO III, N.º 12, EM SILVES - RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Manuela Luz Mogo DeMaret. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 22/09/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS, SITO NA CRUZ DE GRANDE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------  
 ----------- REQUERENTE: Alcapredial, Investimentos e Imobiliários, S.A. -----------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Serviços Urbanos e Ambiente, da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, retificar o teor da deliberação de câmara de 
20/07/2016, nos termos da presente informação. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “PARQUE DE FEIRAS E MERCADOS DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES - ESPAÇO PARA FEIRAS E OUTROS EVENTOS - LISTA DE ERROS 
E OMISSÕES ” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Júri do Procedimento e Lista, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o proposto pelo júri de procedimento, 
procedendo nos seus termos e condições. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, REQUERIDO POR NOMADGLAMOUR LIMITADA - PARECER JURÍDICO. ------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “A convite do executivo permanente, temos hoje a 
presença do Sr. Filipe Afonso, que faz parte da direcção da empresa Nomadglamour, Lda. e que veio a 
esta reunião apresentar de “”viva voz”” as razões que o levaram a apresentar este pedido de 
prorrogação do prazo do contrato.- ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se bem se recordam, esta empresa apresentou um pedido de prorrogação do prazo do 
contrato, por mais 3 anos, de acordo com o previsto no Código de Exploração, e consequente 
alteração do plano de investimento, por forma a acomodar a amortização do investimento no prazo 
total do contrato”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Da nossa parte, executivo permanente, entendemos as suas razões e consideramos que este 
projecto é uma mais-valia para o concelho, pois o parque de Autocaravanas é um chamariz para 
aquele local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas vou passar a palavra ao Sr. Filipe Afonso”; -------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Filipe Afonso tomou a palavra começando por dizer: “Desde já agradeço a oportunidade 
que me estão a dar, de vir aqui defender a ideia que tenho para a área de serviço e do projecto para 
aquele espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu faço uma interpretação distinta daquela que foi feita e apresentada pelos serviços. Assim, 
e para que os senhores vereadores entendam e possam seguir o meu raciocínio, entrego a seguinte 
documentação que passarei a ler: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------Excertos do Caderno de Encargos e Código de Exploração----------------------------------
---------------------------------------CADERNO DE ENCARGOS------------------------------------------------------------------------
------------------------------PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------Cláusula 4.ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------Âmbito Objectivo da Exploração--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  
 ----------- 1 - O objecto da Exploração é composto pela Área de Serviço de Autocaravanas de Seves, 
integrando os bens móveis e imóveis afectos à mesma, e a mesma desenvolve-se de acordo com os direitos e 
obrigações destinados ã realização do interesse público subjacente à celebração do contrato.  -------------------  
 ----------- 2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se afectos á Exploração todos os bens 
existentes à data de celebração do contrato, assim como os bens a criar, construir, adquirir ou instalar pelo 
Adjudicatário em cumprimento do mesmo, que sejam indispensáveis para o adequado desenvolvimento da 
atividade de exploração, independentemente de o direito de propriedade pertencer à Entidade Adjudicante.  
 ----------- 3 - Estão afectos à Exploração, designadamente:  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- a) Os equipamentos e outros bens constantes do Anexo III;  ------------------------------------------------  
 ----------- b) As obras, equipamentos e outros bens que venham a ser realizados e implantados, e que deverão, 
no final da Exploração, reverter para a Entidade Adjudicante (a titulo gracioso, sem qualquer ónus e encargos 
e em perfeito estado de conservação e utilização);  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- c) Os terrenos integrados nos limites físicos da Exploração prevista na planta constante do ----------------  
--------------------------------------------------------------Anexo II.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- ------------------------------------------Cláusula 33.ª -------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------Devolução e Reversão dos Bens ---------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 1 - No termo do contrato de Atribuição do Direito de Exploração, são devolvidos ou revertem gratuita e 
automaticamente para a Entidade Adjudicante todos os bens e direitos que Integram a Exploração, Iivres de quaisquer 
ónus ou encargos, incluindo todos os referidos no n.° 3 da clausula 4.° do presente Caderno de Encargos, 
obrigando-se o Adjudicatário, dentro de um prazo razoável fixado pela Entidade Adjudicante, a entregá-los em bom 
estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do desgaste inerente a uma utilização normal.  -----------------  
 ----------- -------------------------------------------Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------  
 ----------- ---------------------------------------------Prazo ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1 - O contrato de Direito de Exploração mantém-se em vigor pelo período de 5 (cinco) anos, contados a 
partir do primeiro dia útil seguinte ao da outorga do contrato, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2 - O prazo da Atribuição do Direito de Exploração poderá ser prorrogado por mais períodos de 3 (três) 
anos, a pedido do Adjudicatário, com a antecedência mínima de 90 dias em relação ao termo do contrato, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Silves, que avaliará o interesse público em causa e o modo como foi executado o 
contrato pelo adjudicatário.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ------------------------------------------Cláusula 21.ª -------------------------------------------------------------------  
 ----------- ---------------------------------Obrigações do Adjudicatário -----------------------------------------------------------  
 ----------- 1- Para além do pagamento da compensação financeira mensal e do cumprimento do Código de 
Exploração (Anexo 1), o Adjudicatário, em cumprimento de todos os normativos legais e regulamentares em vigor, 
incluindo os relativos a segurança contra incêndios (Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, e Portaria n.º 
153212008, de 29 de Dezembro), obriga-se a:  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a)Elaborar um regulamento interno e dá-lo a conhecer aos utentes e visitantes;  ---------------------------   
b) Manter todos os equipamentos actualmente existentes e a criar, nos termos deste artigo, abertos e em funcionamento 
(durante o período da Atribuição do Direito de Exploração), ao serviço dos utentes e em bom estado de conservação 
e de utilização;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- c) Assegurar e garantir o bom funcionamento da Área de Serviço de Autocaravanas de Silves, 
nomeadamente a sua limpeza e preservação das condições higiénico-sanitárias, assim como dos respectivos 
equipamentos;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- d) Efectuar todos os pagamentos das despesas inerentes à execução do contrato, nomeadamente 
as despesas com água, gás, eletricidade e telecomunicações, bem como a contratualização desses serviços com 
as respectivas entidades;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- e) Adjudicatário poderá realizar investimentos em obras elou novos equipamentos desde que legalmente 
admissíveis e compatíveis com a execução do Direito de Exploração ou de atividades complementares ou 
acessórias ao mesmo, desde que previamente autorizado pelo Município de Silves.  ------------------------------------  
 ----------- -------------------------------------------Cláusula 22.ª ------------------------------------------------------------------  
 ----------- ------------------------------Obrigações da Entidade Adjudicante ----------------------------------------------------  
 ----------- São da responsabilidade do Município de Silves:  ------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) Assegurar condições de acesso por parte dos utentes a Área de Serviço de Autocaravanas 
de Silves;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- b)Fornecer sinalização vertical de trânsito;  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- c) Fornecer 3 bandeiras para estandartes: a bandeira nacional, a bandeira do concelho e a da União 
Europeia;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- d) Apoiar as iniciativas promovidas pelo Adjudicatário, consideradas por deliberação de Câmara 
Municipal de Silves, de interesse para o concelho de Silves.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- ------------------------------------------Cláusula 36.ª ------------------------------------------------------------------  
 ----------- -------------------------------------Regime de Exploração-------------------------------------------------------------  
 ----------- 1 - A Área de Serviço de Autocaravanas de Silves e demais equipamentos afectos à Exploração, são 
explorados de forma regular, contínua e eficiente, nos termos fixados no contrato de Atribuição do Direto de 
Exploração e em conformidade com as disposições legais aplicáveis.  ------------------------------------------------------  
 ----------- 2 - O Adjudicatário deve adoptar, para efeitos do número anterior, os melhores padrões de qualidade 
disponíveis, nos termos previstos no contrato de Atribuição do Direito de Exploração.  ------------------------------------  
 ----------- -------------------------------------------ANEXO I ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- -----------------------------------Código de Exploração --------------------------------------------------------------  
 ----------- ------------------------------------------Cláusula 1.ª --------------------------------------------------------------------  
 ----------- -------------------------------------------Objecto -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O presente Código de Exploração faz parte integrante do Caderno de Encargos relativo ao Concurso 
Público para atribuição do Direito de Exploração da Área de Serviço de Autocaravanas de Silves.  ---------------------  
 ----------- ------------------------------------------Cláusula 2. ª --------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- ------------------------------------Prazo de Exploração-----------------------------------------------------------------  
 ----------- O contrato de Atribuição do Direito de Exploração mantém-se em vigor pelio período de 5 (cinco) anos, 
contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da outorga do mesmo, renovado automaticamente por períodos 
de 3 (três) anos, se não for denunciado por qualquer das partes e devidamente comunicado com uma antecedência de 
90 dias relativamente à data do termo do contrato.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ------------------------------------------Cláusula 6.ª --------------------------------------------------------------------  
 ----------- -----------------------------------Direitos do Adjudicatário ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Constituem direitos do Adjudicatário:  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) Explorar, em regime de exclusividade, a Área de Serviço de Autocaravanas de Silves; 
 ------------- b) Utilizar nos termos da lei, os bens integrados no domínio privado do Município de Silves e necessários 
ao desenvolvimento das atividades de exploração;  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- c) Solicitar a prorrogação do Direito de Exploração, de forma a garantir a viabilidade económica dos 
investimentos efectuados (se for o caso);  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- d) Solicitar a máxima colaboração do Município de Silves no desenrolar da sua actividade.  --------------  
 
 ----------- ------------------------------------------Cláusula 7.ª ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- -----------------------Obrigações da Entidade Adjudicante --------------------------------------------------------  
 ----------- 1 - Constitui obrigação do Município de Silves informar o Adjudicatário de todas as informações relevantes 
para a boa execução do contrato de Atribuição do Direito de Exploração.  -------------------------------------------------  
 ----------- 2 - São ainda da responsabilidade do Município de Silves, o seguinte:  ----------------------------------------  
 ----------- a) Assegurar condições de acesso por parte dos utentes à Área de Serviço de Autocaravanas 
de Silves;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- b) Fornecer sinalização vertical de trânsito;  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- c) Fornecer 3 bandeiras para estandartes: a bandeira nacional, a bandeira do concelho e a da União 
Europeia;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- d) Apoiar as iniciativas promovidas pelo Adjudicatário, consideradas por deliberação de Câmara 
Municipal de Silves, de interesse para o concelho de Silves.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- -------------------------------------------Cláusula 10.ª ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- -------------------------------------Outras Actividades ----------------------------------------------------------------  
 ----------- É permitido ao Adjudicatário o desenvolvimento de actividades acessórias à exploração da Área de 
Serviço de Autocaravanas de Silves desde que enquadradas no objecto principal do contrato, designadamente a 
organização de actividades culturais, turísticas, lúdicas e recreativas”.  ------------------------ ----------------------------- 
--------- -- “Como podem verificar, tudo o que solicito está previsto no caderno de encargos e no Código 
de Exploração, que são dois documentos que fazem parte do contrato que foi assinado. Eu não estou 
a subverter nada, mas apenas a interpretar as cláusulas que já constam destes documentos. De 
salientar, que todos os investimentos realizados no Parque reverterão no futuro para o município.--------
-------------------------------------------------------------Se me é dada a oportunidade, gostaria de vos deixar 
uma breve sumula de toda a tramitação do processo, que passarei a ler:-----------------------------------------
---------------------   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------Contrato de Atribuição do Direito de Exploração da Área de Serviço de -------------------
--------------------------------------------Autocaravanas de Silves--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------Súmula do Desenvolvimento do Direito de Exploração --------------------------------- 
 ------------- Contrato de concessão da Área de Serviço de Caravanas de Silves, celebrado entre o 
Município de Silves e a empresa Nomadglamour, Lda, no dia 23 de Março de 2016.  ---------------------------  
 ------------- Ultrapassadas as questões burocráticas de contratualização de respetivamente, 
contratos de fornecimento de água e eletricidade, é Iniciada a exploração, nas condições mínimas 
do serviço, vazamento de águas residuais e abastecimento de água potável, a 14 de Abril.  --------------   
 ------------- Tendo atingida uma ocupação residual em meados de Junho, foi então compilado e 
analisado todo o histórico, dos cerca de 2 meses de operação, relativamente à ocupação e 
serviços prestados. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Reunião com representantes do município ocorrida em 28 de Junho, onde no 
cumprimento do estipulado na alínea e) da cláusula 21 do Caderno de Encargos, foi apresentado o 
Plano de Investimentos preconizado pela NomadGlamour para a operacionalização da Área de 
Serviço concessionada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- O plano apresentado resultou da análise às especificidades identificadas para o 
mercado da prestação de serviços a autocaravanas no Algarve, com especial enfoque no caso 
particular do concelho e cidade de Silves.  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ------------- Identificando-se a cidade de Silves como uma situação de exceção relativamente ao 
panorama imperante na região do Algarve, onde por norma a oferta não é apresentada de forma 
estruturada, é dispersa e com um nível de serviços reduzido.  --------------------------------------------------------- - 
 ------------- Essa situação é facilmente confirmada pela análise à realidade da Rede de Acolhimento 
ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA), promovida pela CCDR Algarve, RTA, ATA e 
a AMAL, donde num universo de 7 Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA) que integram essa 
rede na região, 2 delas estão localizadas dentro do perímetro urbano da cidade de Silves, 
representado quase um terço da oferta.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Acrescendo aos factos anteriormente identificados, as ASA's existentes na cidade de 
Silves apresentam um nível e qualidade de serviços elevados, podendo mesmo serem 
consideradas como ofertas de referência na região.  --------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Para que seja possível assegurar a viabilidade económica e de funcionamento de uma 
terceira ASA no espaço urbano da cidade de Silves, terá esta que apresentar uma oferta com 
argumentos firmes e persuasores. Tendo dessa análise resultado o Plano de Investimentos 
proposto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- A 13 de Julho, foi formalizada a exposição anteriormente realizada, fundamentada em função 
do Plano de Investimentos e Estudo de Viabilidade Económica da operação "Parque do Rio” 
apresentados.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Suportando-se no preconizado na alínea c) da cláusula 6.ª do Código de Exploração, em 
vigência por inerência contratual, e dos estudos apresentados, foi pela empresa NomadGlamour 
solicitado uma prorrogação do prazo do contrato em vigor pelo prazo de 10 anos, passando a 
totalizar desta forma o contrato um prazo de 15 anos. Visando com essa prorrogação o garante da 
viabilidade económica dos investimentos a realizar.  ------------------------------------------------------------------------  
 ------------- A 30 de Agosto, é pelo município comunicada a sua recusa á prorrogação solicitada, 
alegando como motivo que a mesma não é expressamente autorizada nas condições do contrato 
ou procedimento adjudicatário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Mais acrescentado que a alteração contratual solicitada colocaria em causa os princípios 
da transparência, da igualdade e da concorrência, aplicáveis à contratação pública pelo Código 
de Contratação Pública. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Sugere o Município nesse ofício, que perante as soluções expressas nas cláusulas 
consultadas, "a requerente apenas pode solicitar a prorrogação do contrato vigente (5 anos) por 
mais 3 anos, nos termos da alínea c) da cláusula 6.9 do Código de Exploração."  ----------------------------  
 ------------- A 2 de Setembro, em resposta à comunicação recebida do Município de Silves, é então 
solicitada a prorrogação pelo prazo de 3 anos, nos termos sugeridos pelo município.  ---------------------  
 ------------- Face às dúvidas surgidas, é convicção da empresa Nomadglamour, que qualquer dos prazos solicitados 
como prorrogação contratual, não colocam em causa qualquer dos princípios da transparência, da igualdade e da 
concorrência, exigíveis à contratação pública pelo Código de Contratação Pública.  ---------------------------------------  
 ------------- Estando a solicitação realizada, prevista e assegurada pelos documentos de suporte contratual, Caderno 
de Encargos e Código de Exploração, em face da situação de exceção prevista na alínea c) da cláusula 6.ª do 
Código de Exploração, que contrariamente ao induzido pela comunicação do município, não faz qualquer 
menção a qualquer limitação da extensão do prazo contratual em face da situação de exceção derivada da 
viabilização económica do investimento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- É interpretação da Nomadglamour, que as cláusulas 7.ª do Caderno de Encargos e 2.ª do Código 
de Exploração, são aplicáveis à contagem normal do prazo e suas "normais" prorrogações a existirem no 
decurso normal do contrato e não num caso de exceção como o derivado de uma situação de investimento.  -------  
 ----------- Faço agora aqui um interregno, esclarecendo que não peguei neste investimento porque me 
apeteceu; eu assinei o contrato a 23 de março de 2016 e a 14 de abril, consegui operacionalizar a área 
de serviço. Fiz contrato de água com este município, contratei o fornecimento da eletricidade e 
preparei-me para abrir, e estive ali cerca de dois meses. Durante esse tempo fiz uma avaliação do 
mercado, vi e analisei a concorrência- o que já tinha anteriormente feito -mas gora fi-lo já numa 
perspetiva de dentro do mercado em si e verifiquei algumas alterações e melhorias que gostaria de 
introduzir e dai resultou o plano de investimentos. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como referi anteriormente, a cidade de Silves é um caso paradigmático. Enquanto o Algarve, 
na sua generalidade, não sabe bem o que fazer com as áreas de autocaravanas, esta cidade tem três 
áreas de serviço, dentro do perímetro urbano, sendo que as outras duas são áreas de referência e 
encontram-se extremamente bem equipadas.  ---------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Nos dois meses que lá estive, até costumava brincar com os caravanistas dizendo que eles 
estavam no pior parque da cidade, por falta equipamentos, mas geograficamente, estavam no melhor 
local da cidade de Silves, pois quando fui para lá, e peço desculpa pela expressão, só tinha um buraco 
para o esgoto, e uma torneira para água, mais nada! E eles perguntavam-me pela eletricidade, pela wi-
fi, entre outras necessidades, e foram essas mesmas necessidades que foram sendo filtradas, para 
poder equilibrar a concorrência, e ambicionar por um bom parque de autocaravanas, no melhor local 
da cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Daí ter preconizado o plano de investimento nesse sentido, identificando essas necessidades 
e analisando os documentos contratuais pelos quais me rejo, e faço questão de respeitar, e vi que 
existe abertura, porque está prevista na alínea c), da cláusula 6.ª, o direito de a pedir a prorrogação 
para viabilizar o investimento e essa alínea não remete para as outras alíneas que referem os prazos 
de contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aqui, unicamente, o que está em causa, é viabilizar o investimento, ver se é pertinente, se é 
razoável, se é ou não apropriado, se o investimento é amortizável. E eu entreguei todos esses 
cálculos, e não faço o estudo de forma extemporânea, identificando o que é necessário investir, 
quantifico e exponho o alvo do meu negócio, apresentando estimativas de ocupação, demonstro custo 
e receitas e digo que este investimento só é equilibrável dentro desse prazo, que será ao fim de 12 
anos, e ao pedir a prorrogação para 15 anos, até estou a ser razoável, e otimista.” ---------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra mencionou: “O contrato foi assinado consigo e 
decorrerá durante cinco anos, sendo que durante esse período continua a ser o titular do mesmo. O 
que gostaríamos que clarificasse é o porquê de solicitar já essa mesma prorrogação, tão pouco tempo 
depois da assinatura do mesmo.”---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Filipe Afonso passou a explicar que “não é de todo indiferente para o estudo de 
viabilidade do projecto se se souber que já tenho um acordo com a entidade adjudicante. Tal é 
importante para apresentar aos investidores ou num quadro comunitário de apoio, para o qual estamos 
a preparar uma candidatura e é nesse sentido, que faço este pedido. ---------------------------------------------  
 ----------- Eu tenho que ter um horizonte de análise de projeto que seja coerente, pois não posso dizer 
que tenho aqui um projeto que é amortizável em 8, 10 ou 12 anos, quando só tenho um contrato de 5 
anos, e é obvio que ninguém vai viabilizar nada e o que diz o clausulado é que me é dada a 
possibilidade de, ao final dos cinco anos, existir essa prorrogação, não é uma garantia, nem um dado 
adquirido, mas apenas uma possibilidade.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo: “O que eu interpreto da 
alínea c) da cláusula 6.ª do Código de Exploração é que é um direito seu solicitar a prorrogação do 
prazo do contrato, de forma a garantir a viabilidade económica dos investimentos efectuados, ou seja, 
estamos a falar de investimentos efectuados e não de investimentos a efectuar. Ninguém lhe está 
negar a possibilidade de, oportunamente, vir a solicitar a prorrogação do prazo, e estou convicta de 
que daqui a 5 anos, vistos os investimentos efectivamente realizados, ninguém o vai certamente 
negar”. --  
 -----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, fazendo uso da palavra, interveio dizendo: “Para que não 
haja qualquer dúvida neste assunto, respeito o que disse, assim como a sua interpretação das 
cláusulas contratuais e preocupações acerca do investimento a realizar, mas na minha opinião este 
processo não foi bem conduzido desde o início. Isto porque estamos perante um parecer dos Serviços 
Jurídicos do Município, devidamente fundamentado pela técnica que o elaborou e visado pela chefe de 
divisão, que está aqui presente, e com isto não digo que a sua interpretação esteja errada, mas a 
nossa decisão deve basear-se  no proposto pelo parecer jurídico. --------------------------------------------------  
 ----------- Quando inicialmente apresentou esta pretensão e contactou o executivo permanente, esta 
deveria ter sido previamente discutida e se calhar teriam arranjado uma solução técnica ou jurídica 
para lhe resolver a situação, antes de ser submetida a deliberação de câmara. Também penso que 
este investimento deveria ter sido feito através de um contrato de construção/exploração, mas não foi 
essa a opção tomada e respeito essas opções. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para finalizar, a nossa força politica, independentemente da vossa interpretação, e face ao 
que nos é apresentado pelos serviços, a nossa decisão recai sobre o que o parecer jurídico do 
município refere, e isto sem duvidar ou por em causa as suas interpretações”. ---------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “Quanto à interpretação jurídica, 
e não entrando muito por aí, é óbvio que o senhor apresenta a que lhe convém. Na minha opinião, o 
que refere a cláusula 6.ª, vêm de encontro à prorrogação que pode ser feita, e há outra que define 
como ela pode ser feita, não têm que remeter para nenhuma cláusula específica, pois o caderno de 



 
 

 

 

 

encargos não foi elaborado para quem não sabe ler, e esta é a minha interpretação, não sendo eu 
jurista. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como foi dito pelo Vereador Dr. Rogério Pinto, e eu já estou aqui há três anos, tem sido 
hábito nesta casa, na altura de deliberar, tomar em consideração o parecer dos técnicos e dos juristas 
que acompanham os processos e não seria agora que iriamos ter uma atitude diferente --------------------  
 ----------- Para além das questões jurídicas de interpretação das cláusulas e normas, por uma questão 
de princípio, não concordo que estejamos a alterar 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.  ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para terminar, estranho duas coisas; Quando se pensa fazer um investimento deve realizar-
se um estudo prévio para verificar se o mesmo é ou não viável, e só depois é que empresa pondera se 
deve ou não concorrer. Por isso, estranho que posteriormente à assinatura do contrato, é que o estudo 
tenha sido elaborado e ainda mais estranho que, de acordo com os dados que apresenta, o estudo de 
viabilidade é para um horizonte de 12 anos e está-nos a pedir que garantamos o contrato por apenas 8 
anos! ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se, como disse, com num contrato de 5 anos nenhuma identidade o irá financiar, então 
duvido que com um contrato de 8 anos, e com um estudo de viabilidade de 12 anos, alguém o venha a 
fazer. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por tudo isto penso que este pedido de prorrogação não faz o mínimo sentido”. -------------------  
 ----------- O Sr. Filipe Afonso tomou a palavra começando por dizer: “Se me permite a correção, o 
estudo apresentado, no ofício de julho deste ano, é de 15 anos e não de 8. Apresentei um estudo, com 
pedido de prorrogação de 10 anos, para totalizar os 15 anos, e até me penalizei ao querer rentabilizar 
o investimento somente em apenas 3 anos. Os 8 anos, surgem já em resposta a câmara que me diz 
que só pode dar os 3 anos de prorrogação que totaliza os 8 anos, e para o qual já tive que reajustar o 
investimento para ser amortizável dentro desse limite que me foi dado. -------------------------------------------  
 ----------- Voltando às alterações, eu não quero alterar o que quer que seja, nem utilizar subterfúgios. O 
que eu estou a fazer é a interpretar peças que fizeram parte do processo concursal, que foi lançado 
duas vezes, e que foram analisadas por todos os concorrentes quando se apresentaram a concurso. 
Eu não trago elementos novos, para inverter a situação a meu favor, o que eu quero sim, é tirar partido 
do clausulado e do que lá está previsto para poder fazer o investimento de acordo com o que lá está 
preconizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E para finalizar gostaria de dizer que eu ando na gestão de contratos públicos há mais de 20 
anos, nunca coloquei em causa quem quer que fosse e cada um tem e defende as suas 
interpretações. Não ponho em causa o parecer jurídico, o que ponho em causa é a posição politica 
tomada!  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que digo é que, com base na minha leitura e na minha experiencia, decidi concorrer, mas 
refiro que tomei a liberdade de, no 1.º concurso, estabelecer condições particulares na minha proposta, 
pois queria realizar um investimento que, obviamente, fosse retornável ao adjudicatário, mas que 
pudesse dotar a área de serviço de outros equipamentos tendo, inclusive, sugerido a exclusão dos 
outros concorrentes, justificando o porquê e foi-me dada razão, pese embora o facto de a minha 
proposta ter vindo a ser igualmente excluída exatamente porque tinha colocado essa condicionante, 
não tendo assim, alegadamente respeitado as condições do concurso. -------------------------------------------  
 ----------- Assim, na segunda vez, embora continuasse a acreditar na necessidade de realizar outro tipo 
de investimentos para tornar a área de serviço atrativa já não o fiz, pois iria correr o risco de ser 
novamente excluído. Como podem verificar, esta situação já estava por mim identificada desde o início 
do processo, não tendo surgido agora.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, disse “para finalizar, quero agradecer ao Sr. Filipe 
a sua presença aqui para explicar o seu ponto de vista, porque a insistência para cá vi foi nossa, 
executivo permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós aqui somos políticos e como tal temos uma prorrogativa, que nos dá uma 
responsabilidade acrescida é certo, mas que podemos e devemos utilizar, quando as circunstancias o 
ditem. Na minha opinião, esta é uma dessas situações, pois quando o Parecer Jurídico diz ““mediante 
avaliação da câmara relativamente ao interesse publico e pondo à consideração superior” permite-nos 



 
 

 

 

 

considerar que há um efetivo interesse publico em aceitar, desde já, o pedido de prorrogação de prazo, 
pois é esta que vai possibilitar ao Sr. Filipe a execução dos investimentos de que falou e que, no final 
do contrato, reverterão para o Município. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais uma vez agradecemos a sua presença. O assunto será agora colocado votação e será 
posteriormente notificado do resultado da mesma” ----------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Após uma pausa nos trabalhos, a reunião foi retomada, tendo a Sra. Presidente dito: Desta 
feita, ponho o processo à votação. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos dos vereadores do PSD e do PS 
indeferir a pretensão. Os vereadores do executivo permanente votarem a favor da proposta 
apresentada pelo requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Declaração de Voto do executivo permanente: ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís disse “na nossa ótica, trata-se de uma questão de 
interesse público e não propriamente de legalidade. Tendo em conta o investimento que foi realizado 
naquela zona, com o qual se pretendeu dignificar aquele espaço, que toda agente sabe que durante 
anos esteve a ser utlizado sem qualquer preparação, este investimento privado vêm e muito bem, 
beneficiar a população e o Concelho no geral.” ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO MISTO, SITO EM CRUZ DE PORTUGAL, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 6714/20030219, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 
87 SECÇÃO CS E ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 4196, DA FREGUESIA DE SILVES. ---------------  
 ----------- REQUERENTE: João Lopes Carolino. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e plantas, 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 – CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO 
DOS ARRUAMENTOS DA URBANIZAÇÃO SILGARMAR - FASE 2, ADJUDICADO A MANUEL 
ANTÓNIO & JORGE ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, S.A. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público, minuta do contrato de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
"16.ª SUBIDA IMPOSSÍVEL", NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2016, A REALIZAR-SE NO 
SÍTIO DO ENXERIM, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 09H00 E TÉRMINO ÀS 03H00.  ------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Moto Clube De Albufeira.---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR AO REVERENDO 
PADRE MANUEL ALMEIDA COELHO, APRESENTADA PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.------------------ 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAÇÃO A SEVILHA, DO 
RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE, A REALIZAR-SE NO DIA 1 E 2 DE OUTUBRO EM 
TENERIFE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines. ---------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do setor da Educação e requerimento de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar as deslocações solicitadas nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES CIRCUITOS ESPECIAIS - UNIÃO 
DESPORTIVA MESSINENSE – ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OS CIRCUITOS SBM 1 E 
SBM 13.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação d setor da Educação, e outros de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a autorização solicitada nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES CIRCUITOS ESPECIAIS - UNIÃO 
DESPORTIVA MESSINENSE – ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CIRCUITO SBM 3. ---------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação d setor da Educação, e outros de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a autorização solicitada nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO REFERENTE À AQUISIÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CULTURAL DA SOCIEDADE FILARMÓNICA SILVENSE – 
PAIAC. -  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Filarmónica Silvense. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Cultura, cabimento, requerimento e outros de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
------------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o apoio solicitado nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO À BENEFICIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DO 
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO ENXERIM – PAMAD.-------- 
 ----------- REQUERENTE: Grupo Desportivo E Cultural Do Enxerim. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor de Desporto, Cabimento de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a comparticipação financeira, nos 
termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DO FUNCIONÁRIO TÉCNICO 
SUPERIOR MÁRIO JORGE MARTINS DE SOUSA BÁRBARA, COMO COORDENADOR DOS 
SERVIÇOS HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 dez 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.  -------------  
 
 


