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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 02 de julho de 2018, dar início ao procedimento de 

elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho (PPRM), de onde decorre, nos termos do n.º 2 

do artigo 88.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)1, um período de 

participação pública “para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações, sobre 

quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento”. Neste âmbito 

e na sequência do Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho (anexo 1), decorreu um período de 15 dias de 

participação pública preventiva, de 18 de julho a 07 de agosto de 2018, que constitui o objeto de 

análise deste relatório. 

 

Assim, no quadro do direito de participação e do dever de ponderação a que os municípios estão 

sujeitos2, elaborou-se o presente relatório que procede à sistematização e ponderação das sugestões e 

informações apresentadas durante o período de participação pública preventiva do procedimento de 

elaboração do PPCF. 

 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu, de 18 de julho a 07 de agosto de 2018, tendo no decurso do mesmo sido 

disponibilizados na página oficial da Câmara Municipal de Silves, na Junta de Freguesia de São 

Bartolomeu de Messines e no serviço de ordenamento do território do Município, a seguinte 

documentação: 

 

a) Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho, 

b) Deliberação de Câmara de 02 de julho de 2018, 

c) Termos de Referência da elaboração, 

d) Contrato de Planeamento (minuta), 

e) Qualificação da alteração para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica, 

f) Formulário de participação. 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
2 Veja-se a este respeito o disposto no n.º 4 do artigo 6.º e nos n.os 3 a 6 do artigo 89.º do RJIGT. 
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Da mesma forma, visando a publicidade da deliberação e da documentação a ela associada, procedeu-

se à publicação de notas informativas nos jornais locais e regionais (vd. anexo 2), assim como nos 

meios de comunicação do Município de Silves (página oficial e facebook). 

 

 

3. AS SUGESTÕES E INFORMAÇÕES E SUA PONDERAÇÃO 

 

No decurso do período de participação pública preventiva foi colocada formalmente ao Município uma 

participação da proprietária do terreno confinante, a nascente, com a área de intervenção do PPRM, na 

qual informa que se encontra em estudo a instalação de uma Central Fotovoltaica na referida 

propriedade. Neste sentido solicita que sejam garantidas as necessárias condições de regime de 

edificabilidade que salvaguardem o referido aproveitamento do prédio. 

Ponderando esta sugestão, o Município considera que o PPRM deverá desenvolver uma malha urbana 

harmoniosa, funcional e volumetricamente articulada com a envolvente, de onde decorre que toda a 

ocupação contígua à área do Plano será uma referência para o desenho urbano a propor. 

 

A participação acrescenta ainda uma referência ao procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal 

que, saindo fora do âmbito deste plano, não é aqui objecto de ponderação. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação da população nos procedimentos de elaboração dos planos municipais, mais do que 

uma imposição legal, é uma condição de eficiência e eficácia das opções traduzidas para os planos. 

Com efeito a operacionalização e implementação dos planos é proporcional ao envolvimento e co-

responsabilização dos agentes em presença. 

 

Com esta perspetiva, o Município de Silves adota continuamente uma política de “porta aberta”, 

direcionada para os diferentes intervenientes incorporando, sempre que possível, nas opções de 

planeamento, as perspetivas e intenções dos privados diretamente envolvidos. 
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Particularmente neste processo de elaboração do PPRM, atendendo às suas especificidades e à 

necessidade de reforçar a dinâmica existente, como base estratégica de desenvolvimento local e de 

coesão territorial, o envolvimento da população assume um particular papel em todo o procedimento. 

Contudo, esta fase, de caráter prévio, acabou por registar uma reduzida participação, não obstante a 

informação tenha sido objeto de divulgação, provavelmente, devido ao consenso que se reúne em 

torno deste projeto, dado o sucesso de implementação que tem vindo a registar. 

 

Trata-se assim de um desafio que se coloca aos diferentes agentes envolvidos (dos serviços 

municipais aos munícipes) como concretização de uma democracia participativa. 

 

 

5. LEGISLAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 

 

Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho. Torna público o início do procedimento de elaboração do Plano de 

Pormenor do Ribeiro Meirinho. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES/DIVISÃO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA / 

ORDENAMENTO TERRITORIAL, (2018), “Termos de referência da elaboração do Plano de Pormenor 

do Ribeiro Meirinho”. 

 

Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio. Estabelece o regime jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 161/1995, de 4 de dezembro, na redação que lhe foi dada pela 

Retificação n.º 1684/2008, de 22 de julho, alterada pelo Aviso n.º 26109/2008, de 30 de outubro, e pelo 
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ANEXO 1 

Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho 

 



19146  Diário da República, 2.ª série — N.º 132 — 11 de julho de 2018 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 9391/2018

Nomeação de Coordenador Municipal de Proteção Civil
Torna -se público que o Presidente da Câmara, no uso de competência 

que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 
de novembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 73/2013, de 31 de maio, proferiu despacho com data de 25 de outu-
bro de 2017 a nomear o Técnico Superior de Proteção Civil ao serviço 
desta Autarquia, Dr. Nuno Miguel Gonçalves de Sá Bento, para ocupar 
o cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil, com efeitos a 
partir da mesma data.

O trabalhador nomeado CMPC, fica inserido na mesma posição e 
nível remuneratório da sua carreira de origem.

Nota relativa ao currículo académico e profissional:
Nuno Miguel Gonçalves de Sá Bento, licenciado em Motricidade 

Humana pelo ISEIT -Instituto Piaget, Pós -Graduado em Atividade Fí-
sica Adaptada, pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 
Pós -Graduado em Gestão e Comando Operacional pelo ISLA -Instituto 
Superior de Línguas e Administração de Lisboa, Mestrado em Direção 
Internacional de Segurança e Proteção Civil pela Universidad Europea 
Madrid e Mestrado em Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária 
de Coimbra -Politécnico de Coimbra.

Frequentou o curso de formação para comandante operacional muni-
cipal (COM), promovido pela Fundação CEFA e pela Escola Nacional 
de Bombeiros (ENB), curso de engenharia natural, técnico credenciado 
em fogo controlado e encontra -se a finalizar o curso de análise de in-
cêndios e uso do fogo de Supressão (Técnicos Especializados em Fogo 
de Supressão, promovidos pela Escola Superior Agrária de Coimbra 
(ESAC).

Desempenha as funções de técnico superior, com contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, na Câmara Municipal de 
Sátão, onde é responsável pelo Gabinete Municipal de Proteção Civil.

Exerceu as funções de comandante operacional municipal na Câmara 
Municipal de Sátão (DR, 2.ª série, de 27 de junho de 2014).

Em 1994 ingressou na Associação de Bombeiros Voluntários de Sátão 
e entre 2004 e 2006 desempenhou funções de 2.º Comandante desse 
Corpo de Bombeiros.

Desde 1998, frequentou várias formações na ENB, nomeadamente, 
Módulo de Organização e Liderança e o Módulo de Gestão Operacio-
nal.

Participou em vários cursos e seminários, nomeadamente no curso 
sobre gestão de grandes incêndios florestais, curso básico sobre com-
portamento de um incêndio florestal, curso sobre segurança pessoal no 
combate aos incêndios florestais, curso de legislação na área específica 
dos riscos (LAER) e curso de planeamento de emergência, promovidos 
pela Fundação CEFA.

Foi também orador em seminários destinados ao tema da Proteção 
Civil e elemento da Comissão Organizadora das Edições dos Seminá-
rios subordinados ao tema “Incêndios Florestais — “Uma Cultura de 
Prevenção e Combate” em Sátão.

25 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel 
Lopes dos Santos.

311454115 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 9392/2018

Elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho
Torna -se público, nos termos dos artigos 76.º, n.º 1, e 191.º, n.º 4, 

alínea c), do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e do artigo 56.º 
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
que a Câmara Municipal de Silves, em reunião de 02 de julho de 2018, 
deliberou proceder à elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Mei-
rinho, tendo aprovado os Termos de Referência que fundamentam a sua 
oportunidade, fixam os respetivos objetivos e estabelecem o prazo de 
330 (trezentos e trinta) dias úteis para a sua elaboração. Mais deliberou 
a Câmara Municipal de Silves celebrar um contrato para planeamento 
para a elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho e aprovar 
a minuta de contrato.

Torna -se ainda público, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, que terá início no 5.º dia, após a publicação 
do presente aviso no Diário da República, 2.ª série, um período de 
15 dias úteis para participação dos interessados, podendo ser formu-

ladas sugestões e apresentadas informações. Durante este período, os 
interessados poderão consultar os termos de referência, a proposta de 
contrato e a qualificação da elaboração do Plano para efeitos de ava-
liação ambiental estratégica, na página da Câmara Municipal de Silves 
(www.cm -silves.pt) ou nos locais a seguir identificados:

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do 
Território, Edifício dos Paços de Concelho, Silves; e

Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, Cruz Grande, 
São Bartolomeu de Messines.

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, 
deverão ser feitas por escrito, dirigidas ao Vereador Permanente da Câ-
mara Municipal de Silves com o pelouro do ordenamento do território 
e urbanismo, utilizando para o efeito o impresso próprio que pode ser 
obtido nos locais acima referidos ou no site institucional da Câmara 
Municipal de Silves (www.cm -silves.pt).

2 de julho de 2018. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal 
de Silves, Maxime Sousa Bispo.

Deliberação
Deliberar por unanimidade iniciar a elaboração do Plano de Por-

menor identificado em epígrafe, aprovando os Termos de Referência 
e promovendo a sua publicitação, através de um período de consulta 
pública de 15 dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação 
de informações.

Mais se delibera aprovar a minuta de contrato para planeamento, 
mandatando a Exm.ª Sr.ª Presidente para a sua outorga, sujeitando o 
mesmo a um período de consulta pública por um prazo de 15 dias, bem 
como aprovar as respetivas minutas de aviso e qualificar a elaboração 
do plano como sujeita a Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos e 
condições da informação.

2 de julho de 2018. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal 
de Silves, Maxime Sousa Bispo.

611474422 

 MUNICÍPIO DE TONDELA

Aviso n.º 9393/2018

Procedimento concursal comum para 11 postos de trabalho
de assistente operacional em regime

de contrato de trabalho em funções públicas
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral de 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se público que na sequência 
da proposta do Sr. Presidente da Câmara, aprovada em reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Tondela, datada de 22 -05 -2018, encontra -se 
aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte à data da 
publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento e celebração de onze con-
tratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo 
em vista a ocupação de postos trabalho previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal desta Câmara na carreira geral de Assistente Operacional para 
o serviço de manutenção de vias, parques e jardins:

2 — Procedimento prévio ao recrutamento de trabalhadores: de acordo 
com a solução interpretativa uniforme da Direção -Geral das Autarquias, 
devidamente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Adminis-
tração Pública, em 15 de julho de 2014, as Autarquias Locais não têm de 
consultar a Direção -Geral da qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação.

3 — Reserva de recrutamento: para efeitos do estipulado no artigo 40.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 declara -se não estarem constituídas reservas 
de recrutamento no próprio serviço. Relativamente à consulta prévia à 
Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), determinada pelo n.º 1 do artigo 41.º da referida portaria e 
de acordo com a atribuição que foi conferida ao INA, pela alínea c), 
do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, o Município de Tondela foi 
informado através de correio eletrónico, de 12 -06 -2018: “Não tendo, 
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento, declara  -se a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado”

4 — Caracterização dos postos de trabalho: 11 postos de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Operacional (M/F), para exercerem fun-
ções na área de manutenção e conservação de vias, parques e jardins.
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  PROCURAR

1 1  J U L H O ,  2 0 1 8 A U T A R Q U I A S

Câmara de Silves avança com
Plano de Pormenor do Ribeiro

Meirinho

A Câmara de Silves vai avançar com a elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro

Meirinho. A decisão foi tomada na sua sessão de 2 de julho e publicada hoje em Diário da

República.

A autarquia aprovou os termos de referência que fundamentam a sua oportunidade,

�xam os respetivos objetivos e estabelecem o prazo de 330 (trezentos e trinta) dias úteis

para a sua elaboração.

Cinco dias após a data da publicação deste aviso em Diário da República terá início um

período de 15 dias úteis para participação dos interessados, podendo ser formuladas

sugestões e apresentadas informações.

Durante este período, os interessados poderão consultar os termos de referência, a

proposta de contrato e a quali�cação da elaboração do Plano para efeitos de avaliação

ambiental estratégica, na página da Câmara Municipal de Silves (www.cm-silves.pt),

na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território, Edifício dos

Paços de Concelho, Silves ou na Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, Cruz

Grande, São Bartolomeu de Messines.

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, deverão ser feitas

por escrito, dirigidas ao Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves com o

pelouro do ordenamento do território e urbanismo, utilizando para o efeito o impresso
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A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 2 de julho de 2018, dar início ao procedimento de

elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho, em São Bartolomeu de Messines,
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retoma, designadamente do seu re�exo na atratividade e dinamismo da área empresarial

existente e a promoção do aproveitamento do potencial locativo do território, rentabilizando e

otimizando o investimento efetuado.

Na sequência da publicação da referida deliberação em Diário da Republica, no dia 11 de julho de

2018, pelo Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho, irá decorrer o período de participação pública

prévia da elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho, entre 18 de julho e 7 de agosto

de 2018.

Durante este período, os interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar informações

sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de

elaboração do referido plano de pormenor. Para o efeito deverá ser utilizada a �cha de

participação, disponível no site institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt), a remeter

para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves, ou pelo email

dogu.ordenamento@cm-silves.pt (mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt).

Os interessados podem ainda consultar pessoalmente os documentos de início do

procedimento na Câmara Municipal de Silves (Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística,

Ordenamento do Território), no site institucional do Município e na sede da Junta de Freguesia de

São Bartolomeu de Messines.

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar a Câmara Municipal de Silves, Divisão de

Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial, através do telefone 282 440 825 ou

do endereço de correio eletrónico dogu.ordenamento@cm-silves.pt

(mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt).

Fonte: GRP do Mun Silves
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PLANEAMENTO

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 2 de julho de 2018, dar início ao procedimento de
elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho, em São Bartolomeu de Messines,
definindo como objetivos para esse plano a promoção do dinamismo económico e a
diversificação da base económica local, por via do reforço da oferta de área disponível para a
instalação de atividades económicas; o aproveitar a oportunidade do contexto económico de
retoma, designadamente do seu reflexo na atratividade e dinamismo da área empresarial
existente e a promoção do aproveitamento do potencial locativo do território, rentabilizando e
otimizando o investimento efetuado.
Na sequência da publicação da referida deliberação em Diário da Republica, no dia 11 de julho
de 2018, pelo Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho, irá decorrer o período de participação pública
prévia da elaboração do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho, entre 18 de julho e 7 de agosto
de 2018.

AUTARQUIA DE SILVES INICIA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO

RIBEIRO MEIRINHO EM SB DE MESSINES

12 de julho de 2018
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Durante este período, os interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de
elaboração do referido plano de pormenor. Para o efeito deverá ser utilizada a ficha de
participação, disponível no site institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt), a remeter
para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves, ou pelo email
dogu.ordenamento@cm-silves.pt. 
Os interessados podem ainda consultar pessoalmente os documentos de início do procedimento
na Câmara Municipal de Silves (Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do
Território), no site institucional do Município e na sede da Junta de Freguesia de São Bartolomeu
de Messines.
Para qualquer esclarecimento adicional, contactar a Câmara Municipal de Silves, Divisão de
Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial, através do telefone 282 440 825 ou
do endereço de correio eletrónico dogu.ordenamento@cm-silves.pt.  

mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt
mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt.




                                                                        Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Sugestões e informações e respetivas respostas 

 

3.1. Participação de Maria João da Lança Falcão da Silva (SGD 27722) 

3.2. Resposta a Maria João da Lança Falcão da Silva (ofício n.º 11385, de 24 de agosto 

de 2018) 








