
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 21  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015  -------------------------------  
 ----------- Aos dezassete dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta minutos, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  ---  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Eng.º Domingos João Calado Matias e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  --------------------------------------   
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. Fernando 
Serpa que se fez substituir pelo Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. Vereadora 
Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia sucessivamente na lista, não pode estar presente. -  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente 
Operacional da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 5.075.132,42 € (cinco milhões, setenta e cinco mil, cento e trinta e dois euros e quarenta 
e dois cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 359.934,93 € (trezentos e cinquenta e nove 
mil, novecentos e trinta e quaro euros e noventa e três cêntimos). -------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 17 da reunião ordinária pública de Câmara 
realizada a 13 de maio de 2015; e n.º 18 da reunião ordinária de Câmara realizada a 20 de maio de 
2015. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando: “quero desculpar-me pelo meu atraso 
de 10 minutos, e informar em relação ao gravador que o regulamento ainda não está implementado, 
mas vamos gravar com conhecimento de todos os presentes e mais uma vez refiro que tal serve de 
apoio a quem está a redigir a ata, e após a aprovação da mesma em reunião, a gravação será 
apagada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 8 de junho estive presente no hastear das bandeiras Azul e Praia Acessível, em 
Armação de Pera e em Pera na Praia Grande, sendo que já tendo assumido estes compromissos não 
me foi possível comparecer na reunião da AMAL (Associação de Município do Algarve), mas já tive o 
feedback na própria tarde. Há um mapeamento relativamente ao programa 2020, e nós apresentamos 
algumas das nossas sugestões para esse mapeamento, o próprio Jorge Botelho, Presidente da AMAL 
e da Câmara de Tavira e os colegas presidentes das câmaras do Algarve, fizeram chegar até mim, 
para que entretanto eu fizesse o feedback à AMAL, quer à CCDR (Comissão de Coordenação do 
Desenvolvimento Regional) e isso foi feito por nós no timing que eles sugeriram, relativamente aquilo 
que são os projetos que se pretende implementar, que como já disse são mais virados para o 
particular do que para público, mas isso não impede que coloquemos lá quais são as pretensões do 
município de Silves. As pretensões no âmbito cultural, entre outras, como “Requalificação da Ponte 
onde passa a Conduta”, a “Muralha”, “A Nossa Sra. do Pilar”, foram incluídas no mapeamento.-----------  
 ----------- Da minha parte no que são informações, é tudo, passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente”. -----  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho fazendo uso da palavra informou que “os pedreiros estão em 
São Marcos da Serra e Armação de Pera, os pintores, betuminoso e calceteiros na Vila de Armação de 
Pera, visto que a época balnear está a iniciar-se, os dois Tratores, um está Tunes e o outro em Silves. 
Informar também que nos moloks, a nossa equipa da Câmara, anda a fazer lavagens em Algoz, Tunes 
e que a firma contratada para lavar os contentores de superfície está na cidade Silves”. --------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra e começou por dar a conhecer as 
seguintes informações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “1) No dia 18 de junho haverá lugar a mais um workshop na biblioteca, no âmbito do ciclo “A 
ciência não têm idade” designado por “Rota dos frutos” e estará a cargo do centro de ciência viva. ------  



 
 

 

 

 

 -----------  2) No próximo dia 19 de junho decorrerá na Biblioteca Municipal a apresentação da obra “Por 
detrás do pano – 35 histórias contadas na rádio e outras confissões” de António Manuel Ribeiro (UHF).    
 ----------- 3) Ainda no dia 19 irá decorrer o 2.º Festival de Ginástica no Estádio Municipal de Armação 
de Pera;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4) A Câmara Municipal de Silves organiza o XVII Festival da Caldeirada e do Petisco do Mar 
que terá lugar nos dias 19, 20 e 21 em Armação de Pera. ------------------------------------------------------------  
 ----------- 5) No dia 20 de junho, comemora-se em Armação de Pera o 24.º Aniversário da elevação a 
vila, havendo um programa específico para o efeito, estando a cargo da junta de freguesia. ---------------  
 ----------- 6) Também no dia 20 decorrerá em Alcantarilha o desfile de Marchas dos Santos Populares, 
organizado pela Sociedade Recreativa Alcantarilhense. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- 7) Em Messines decorrerá o 3.º Festival do Caracol nos dias 20 e 21, no Jardim Municipal. ----  
 ----------- 8) No dia 23, em Armação de Pera, haverá as Marchas Populares e o Banho de São João. ---  
 ----------- De referir que as iniciativas atrás mencionadas contam todas elas com o apoio ao Município. -  
 ----------- Gostaria de informar que os Caneletes do Castelo já se encontram tapados, já temos assim 
um problema resolvido relativamente às quedas que aconteciam, mas ainda continuamos com o 
problema das infiltrações do lago junto à Casa de Chá, dentro do Castelo, e ainda não se conseguiu 
detetar por onde a águas vão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também quero informar que o Castelo no mês de Junho vai estar aberto até às 19h e no mês 
de Julho até as 20h. Ainda não está fora de hipótese conseguir-se proceder à sua abertura no período 
da noite, mas é uma alternativa que está a ser vista e analisada pelos serviços, a de se conseguir 
manter aberto o Castelo até às 23h. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informar ainda que no dia 9 de junho decorreu uma reunião, com a Associação dos Amigos 
do Enxerim e com o Grupo Moradores do Enxerim. Houve cedências de parte a parte; a Associação 
aceita que existam bailes, mas somente nas Comemorações dos Santos Populares, no Dia da Cidade 
e em datas temáticas, mas os bailes das sextas-feiras é que não podem continuar a realizar-se.” --------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar as informações dos pedidos de esclarecimento à 
vereação não permanente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1 Auto caravanismo -------------------------------------------------------------------------------------  
-----------Afirma o senhor Vereador Dr. Fernando Serpa que "... continuo à espera das informações 
pedidas sobre os parques de auto caravanismo, os contadores da agua, sobre os valores dos 
mesmos, que até ao presente nada foi respondido e continuam a não responder. Tenho-as 
bem presente e digo de viva voz, informações que foram pedidas a 15 de Abril e 25 de Março de 
2015 que não foram respondidas ..." (Ata de 27 de Maio de 2015, assunto 6.11 — Relatório sobre a 
Avaliação do cumprimento do estatuto do direito de oposição).---------------------------------------------------------- 
No dia 25 de Março foi solicitado de facto informação sobre as autocaravanas no concelho de Silves; no 
dia 15 de Abril o senhor Vereador Dr. Fernando Serpa foi substituído na reunião de câmara pelo 
senhor Eng.

º
 Calado Matias, não tendo o assunto das autocaravanas sido suscitado.-------------------- 

No dia 15 de Abril de 2015 o assunto sobre o auto caravanismo e os contadores da água foi cabalmente 
explicado na Prestação de Esclarecimentos que foi entregue nesse mesmo dia, e cujo excerto do 
documento anexamos.--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
----------2 Pedido de Parecer Jurídico PSD Vide parecer em anexo.-------------------------------------- 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente das informações à Vereação Não 
Permanente e, à data de 16 de junho de 2015, o valor dos fundos disponíveis é de 1.321.676,50 € (um 
milhão, trezentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos). ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra referindo que, “gostaria só de fazer 
referência, porque nós recebemos tanto a direção, como a junta de freguesia de Armação de Pera 
como os membros da Assembleia, uma carta da Paróquia de Nossa Sra. da Conceição de Silves, 
enviada pelo Sr. Padre Carlos Manuel Aquino, que faz um pedido para se homenagear os 33 homens 
que deixaram a marca na cidade de Silves, com uma peça de arte pública e pede ao município e a 
todos nós para que estejamos de acordo com que esta obra seja feita. Vou deixar aqui para 
conhecimento de todos. Nós, não vemos qualquer problema na execução deste pedido e pensamos 
que o município deveria fazer os contatos com o Padre Aquino, para a execução do mesmo e se 
possível a inauguração fosse feita a 3 de setembro”. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça interveio referindo que “faz quinze dias que voltei a falar, se 
já foi feito um novo ofício para a CCDR a pedir o parecer sobre a situação da secretaria das reuniões 



 
 

 

 

 

de câmara, visto que concordamos todos que esta situação já há muito se prolonga. É tudo o que me 
cumpre dizer por hoje” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente vai ver em que situação está o pedido. -------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado fazendo uso da palavra começou por dizer que “relembro a 
história daquela estrada entre Algoz e Guia, e está a ser nesta altura o enterro de um jovem que 
morreu lá, que ia na sua via e outro que está a fazer a recuperação na cama de um hospital; um 
homem com 30 anos, que está bastante mal, tudo por causa do despiste de terceiros. Devido às 
lombas ali existentes todas as semanas há acidentes e penso que a Câmara, como responsável por 
aquela estrada, deveria intervir urgentemente. As pessoas veem descansadas, devido ao bom estado 
do tapete, mas é uma ilusão, pois tem aquelas irregularidades repentinas na via, as curvas não têm 
declive nenhum e depois causam estes acidentes gravíssimos e é um perigo constante para quem ali 
passa.” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “é uma das nossas prioridades e foi falado na Assembleia. 
Os nossos técnicos colocaram na lista de prioridades e irão fazer um projeto do mesmo. Tenta-se fazer 
com o Orçamento da Câmara e realizar o projeto de forma faseada ” ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio informando que “ainda ontem tivemos reunião 
semanal e estivemos naquela estrada com o Presidente da Junta, e hoje estamos lá com o trator em 
consonância com a informação do Sr. Presidente da Junta, a desmantelar esse espaço. E o que está 
previsto é fazer uma intervenção rápida, já com a niveladora, pelo menos nas bermas, antes do 
inverno para que depois possamos fazer a intervenção de alcatroamento. Por isso esta é prioridade 
nossa em termos de estradas. Nós temos a consciência do perigo e o senhor presidente da junta tem 
manifestado essa preocupação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Calado voltou a afirmar que “esta estrada deve merecer 
intervenção urgentemente, pois estão sempre a haver lá acidentes”. ----------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “na curva da empresa Elis, quando se 
vai do Algoz para a Guia, também existe uma depressão grande a qual deve ter sido da intervenção na 
conduta e as pessoas não se apercebem da mesma e podem perder o controlo das viaturas”. ------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra e referiu que “fiquei satisfeito com as 
informações prestadas pela Sra. Presidente e Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís, fico contente por 
saber que já é possível o alargamento do horário do castelo. No ano passado, tomei nota que existiam 
zonas escuras e que durante a noite eram um perigo quando havia lá espetáculos. Penso e espero 
que essa situação tenha sido acautelada.” Ao que a Sra. Presidente respondeu “que a situação está 
ser vista.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também estou muito satisfeito com a informação da Sra. Presidente e era a única questão 
que tinha a colocar, de qualquer maneira, o que era o meu pedido continua a fazer sentido e é o de ser 
feito o ponto da situação relativamente aos DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) que 
foram protocolados no início do ano e que tipo de iniciativas, de diligências, têm sido feitas e tomadas, 
relativamente ao que é competência dos vários DLBC. Que tipo de propostas ou intenções de 
propostas foram feitas relativamente às várias áreas, isto porque terminou a 1.ª fase de pré-
qualificação de propostas e porque, segundo ouvi na comunicação social, um conjunto de candidaturas 
nomeadamente para o Algarve, foram rejeitadas. Não sei se dentro delas algumas têm a ver com o 
nosso concelho, por isso gostaria de saber quais foram selecionadas e as que passaram para a 2.ª 
fase. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Por fim, há um tempo atrás deixei aqui uma questão, da qual ainda não fui informado, talvez 
por lapso ou por não esclarecimento da minha parte, que tem a ver com ADICES - Associação de 
Desenvolvimento Local de Santa Comba Dão, se existe alguma relação entre a Câmara e esta 
Associação. Esta dúvida surgiu nos documentos da ADLC.(Associação de Desenvolvimento Local).” ---   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE FACHADA, SITO NA RUA DA PRAIA, 
EDF. VISTA MAR 1, R/C ALA ESQ.ª, EM ARMAÇÃO DE PERA. ---------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Manuel Soares da Costa. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Requerimento, 
Declaração, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA COM PISCINASITA TORRE 
E CERCAS, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: En Vana 1 - Sociedade Privada com responsabilidade limitada. ------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação, aceitar os projetos das especialidades e emitir a respetiva licença. --------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA PQRQUE DE 
GARRAFAS DE GÁS, SITO EM MONTES DA JOIA, EM SILVES. -------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves - Processo n.º 15/2010. ---------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da CCDR, 
plantas de localização, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, 
FAZENDA DA CARAVELA LOTE A72, EM ALCANTARILHA. -------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sean Potter e Thomas Douglas Whyte. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se  
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação  
e remeter à Comissão de Vistorias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SITOS NAS AREIAS, EM PÊRA.-----  
 ----------- REQUERENTE: Supal, Soc. Urbanística Pêra Algarve, Lda. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE CABINE DE COBRANÇA  
SITO RUA D. JOÃO II, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Bentes Costa, Lda. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico ao Dr. João Aires. -------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSOS, EM SÃO 
MARCOS DA SERRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves - Instalação espaço Multiusos. -----------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se  
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO LÚDICO EM 
PARQUE AQUÁTICO AQUALAND, SITO EM AREIAS, EM ALCANARILHA.------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fida, Urbanização e Construção, Lda. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS, SITO 
MESSINES DE BAIXO, C.P. 842-A, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves - Fiscalização- Auto de Vistoria. ----------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a proprietária para proceder à limpeza 
do espaço, tratamento dos vãos, no prazo de 60 dias, de acordo com o constante no Auto de Vistoria. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MORADA, SITO 
NA RUA DE CIMA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Tone Ingrid Bjornstad. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, dispensando o 
cumprimento da lei das acessibilidades nos termos da informação, promovendo a sua legal 
publicitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE – ALTERAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO ALV. 
LOT 5/00 – RENIT CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SITO EM TORRE, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA;------------------------------------------------------------------- 
----------REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves .------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se  
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e proceder à 
remessa do presente à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "BAILES DE VERÃO", A REALIZAR-SE DIAS 13, 20 
E 27 DE JUNHO, NO RECINTO DO BOMBEIROS VOLUNTÁRIO DE SILVES, EM SILVES, COM 
INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 03H00 – RATIFICAÇÃO.---------------------------------------------------------
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Silves. --------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente.--------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "MISS E MISTER 2014/15 ESS"", A REALIZAR-SE 
DIA 05 DE JUNHO, NO CASTELO DE SILVES, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 
01H00, - RATIFICAÇÃO;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Escola Secundária de Silves.- --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DE VERÃO"", A REALIZAR-SE DIA 
04,11,18 E 25 DE JULHO, NO POLIDESPORTIVO DO ENXERIM, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 03H30.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------REQUERENTE: Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim; ------------------------------------------- 
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de 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 pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DE VERÃO"", A REALIZAR-SE DIA 



 
 

 

 

 

01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO, NO POLIDESPORTIVO DO ENXERIM, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 03H30.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------REQUERENTE: Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim. ------------------------------------------- 
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de 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 pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "BAILES DE VERÃO", A REALIZAR-SE DIAS 
01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO, NO RECINTO DO BOMBEIROS VOLUNTÁRIO DE SILVES, EM 
SILVES, COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 03H00.-------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Silves. --------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de 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 pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "BAILES DE VERÃO", A REALIZAR-SE DIAS 
04,11,18 E 25 DE AGOSTO, NO RECINTO DO BOMBEIROS VOLUNTÁRIO DE SILVES, EM SILVES, 
COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 03H00, ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE SILVES.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Silves. --------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de 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 pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PREÇOS A PRATICAR NA XII FEIRA MEDIEVAL DE 
SILVES – CARATERIZAÇÃO GERAL.-------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação de Comissão Organizadora Feira Medieval de Silves, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a data, horário e preços da XII Feira 
Medieval de Silves nos termos da informação. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO COM A UNIVERSIDADE DO ALGARVE - 
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS.--------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, Acordo Específico de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo e mandatar a Sra. 
Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "PIRATE WEEK - FESTIVAL PIRATE", A REALIZAR-
SE DIAS 30 DE JULHO A 5 DE AGOSTO, EM ARMAÇÃO DE PÊRA 
 ----------- REQUERENTE: Associação Pólis Apoteose. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Taxas e Licenças, Parecer da Junta de Freguesia e 
Requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio referindo que “as informações que tenho é que em 
princípio já não vão trazer as bandas. ---------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Só quem pode dar licença é a câmara e o que aqui se pretende é que o evento se faça e se 
as pessoas que vão ocupar o espaço devem pagar uma taxa de participação, sem pôr em causa o 
edital, para que não haja dúvidas, nem eles nem a junta vão cobrar taxas de ocupação da via pública, 
eles vão é aplicar, um donativo de participação, o que é legal”. -----------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa, interveio explicando 
que “o que eles fazem com os participantes é com eles, e aqui o que vocês estão a aprovar é que eles 
podem ocupar a via pública e considerando que são uma associação, estão isentos do pagamento de 
taxas e não podem cobrar a ocupação de via pública, porque não são entidade pública e só estas o 
podem fazer, mas de resto eles fazem e aplicam o que quiserem”. -------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, voltou a intervir dizendo que “por exemplo em Alcantarilha, 
no evento da Visita Régia de D. Sebastião, foi cobrado com um donativo, também têm o caso de 
Messines no Carnaval”. A Sra. presidente esclareceu que “aí é diferente, o que se cobra é a entrada, e 
eles pedem autorização para fechar as ruas” -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita voltou novamente a clarificar que “quem organiza se entende pedir 
o contributo aos participantes, e quem participa entende dar um contributo tal é gerido pela Associação 
e é da responsabilidade dos próprios prestarem contas ao fisco”. --------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra explicando que “o edital não põe em causa nem o evento, 
nem a ocupação de via pública, e foi logo acordado com o presidente da junta que aquela zona 
pudesse ser ocupada por eventos, quer fossem de coletividades, da junta ou da câmara, por isso as 
coletividades têm direito a essa ocupação, isso ficou salvaguardado no edital”. --------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo “ no caso daquelas barracas de comida e 
bebida que não estão no edital, têm exceção durante esta semana, podem lá estar?” ------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “aquele evento não se 
consegue concretizar se eles ficarem impedidos, durante essa semana, de colocarem atividades que 
estão fora do edital, automaticamente o evento morre. Como é que conseguem fazer o evento e 
rentabilizá-lo se não conseguem ter essas atividades que estão fora do edital?”. ------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “o que foi estipulado no edital é que haveria 
de se permitir atividades artísticas e abriu-se a exceção de eventos que fossem do foro público ou 
associações e fez-se isso, mas o Edital não prevê esse tipo de comércio. -------------------------------------- ”.  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou e continuou dizendo que ”neste tipo de festas há 
sempre atividades onde as pessoas, quase de forma voluntária, aparecem a vender isto ou aquilo; por 
exemplo, sempre vi, na Nossa Sra. dos Navegantes ou na Nossa Sra. dos Aflitos de estarem a vender 
só naquele dia e no dia seguinte iam embora. Se não dermos a oportunidade de terem estas 
atividades o evento não se realiza. A junta no seu parecer fundamentou e apoia o evento de acordo 
com o que foi solicitado e com o  que foi descriminado acerca do que realmente querem”. -----------------  
 ----------- Estou a tentar ser ponderado, razoável, e a apelar ao bom senso de todos, porque se não 
houver este tipo de vendas, fica em risco o evento, e isto é uma exceção. A Sra. Presidente questionou 
“afinal qual é o intuito deste evento?” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, esclareceu que “as pessoas que estão em Armação de 
Pera e não só, podem ter uma atração turística, não é nenhuma concorrência e o seu intuito é a 
promoção turística”. A Sra. Presidente interveio mencionando “como pode dizer que é promoção 
turística, quando entra em concorrência com os comerciantes locais e põem um conjunto de barracas 
na Av. Beira Mar para vender e só quem vai sair beneficiado é a Associação e sim sou a favor de fazer 
o evento, mas tem que se ter um intuito ”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto respondeu que “o intuito é ao nível da animação cultural. Foi 
falado que haveria três zonas de espetáculo como era feito há alguns anos, no Mini-golf, na zona da 
Igreja, na Fortaleza e ao pé do Pedro’s Bar, e a quarta, que já não deve ser feita, era no antigo campo 
de futebol.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra explicando que “eu estou a falar das reclamações dos 
comerciantes da frente mar, da fortaleza até lá abaixo e na altura foram só três dias, porque vieram 
pessoas de fora e os comerciantes locais perderam nas vendas derivado à presença deles e não se 
pode contrariar o que está no Edital. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Essas pessoas estão ali o ano inteiro, pagam luz, água, impostos e depois dizem-nos que 
vêm estes comerciantes para lá fazerem dinheiro e que eles não o fazem. Eu não ouvi um único 
comerciante que dissesse que apoiava o evento “Pirate Week”, no entanto nós executivo permanente 
achamos que a iniciativa deve ser feita, mas não nesses moldes que está a falar. Eu acho que é altura 



 
 

 

 

 

de os chamar cá e esclarecer qual é afinal o intuito deles na organização deste evento do “Pirate 
Week”. --  
 ----------- Isto é contrariar o Edital, previmos a exceções no edital e no entanto estamos a abrir mais 
exceções e tenho tido aqui pessoas que durante anos venderam ali e agora com o novo edital não 
podem e levam aqui o tempo a pedir para haver alterações. ---------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, respondeu que “esta é a minha decisão e está tomada é só 
uma questão de bom senso”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acho que deveria falar novamente com os presidentes, o da junta e o da associação.” ----------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra, dizendo que “sim devemos reunir com eles para 
esclarecer as dúvidas, mas no entanto hoje avançávamos já com esta decisão e deliberamos 
favoravelmente visto que estamos a deliberar dentro do que está estipulado no Edital e eles têm que 
avançar com as coisas. E o que sugiro aqui é, se todos concordarmos, e visto que não verificamos 
esse conteúdo, que marcamos uma reunião com eles e se for necessário haverá uma retificação 
posterior.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio concordando com a Sra. Presidente dizendo que 
“acho que deve ser votado dentro do edital, e posteriormente se houver exceção ao edital voltará a vir”.   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “compreendo a parte do 
município e também a outra parte, acho que este processo começou logo mal, acho que há interesse 
em que este evento se concretize e continue, e penso que as coisas devem ser bem feitas e não à 
revelia, e na altura não concordei com algumas coisas, mas do ponto de vista técnico e de outras 
coisas é o que podemos fazer para que as coisas possam acontecer e que haja bom senso, e que 
sejam logo definidas linhas de orientação para que no próximo ano as coisa não corram assim e sejam 
devidamente definidas e o que está aqui em causa é a nossa instituição e o que estamos aqui a decidir 
são assuntos importantes.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “avançamos com o compromisso de 
reunião com o presidente da Junta da Associação e com a Sra., Vereadora da Cultura, convocando-os 
para sexta-feira (19/06) de manhã às 10h30.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina avançou dizendo que “se for preciso estar presente nós 
estaremos, caso contrário também é um compromisso da nossa parte e o que for decidido pelo 
executivo nós concordaremos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "PIRATE WEEK - FESTIVAL PIRATE", A 
REALIZAR-SE DIAS 30 DE JULHO A 5 DE AGOSTO, NA AVENIDA BEIRA MAR E TERREIRO DA 
FORTALEZA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA.------------------------------------------------------------------------------ 
-----------REQUERENTE: Associação Pólis Apoteose. -------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Secção de Taxas e Licenças, Parecer da Junta de Freguesia e 
Requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, nos termos da 
informação, isentando a requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 
7.º do Regulamento de Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O teor das intervenções, sobre o assunto, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.9 desta 
reunião.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DE RUÍDO, POR "AJUSTE DIRETO".-------------------------- 
 ----------- Presente informação do Aprovisionamento, DSUA, Cabimento, Parecer Prévio Genérico 
Assunção de Compromissos Plurianuais, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável autorizando a 
presente prestação de serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA PARA A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA.-------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação de Comissão de Toponímia, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de topónimos nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------6.13 - ASSUNTO – RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO MUSEU DO LAGAR - SÃO 
MARCOS DA SERRA - IMOSOUDOS S.A. - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS.----------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a intenção de resolver o contrato com fundamento 
no incumprimento definitivo por parte do empreiteiro e de executar as garantias prestadas. Mais se 
deliberou notificar o empreiteiro para, querendo, no prazo de 15 dias se pronunciar acerca da presente.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE RATIFICAÇÃO PARA CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ÁGUAS.---------------------------------- 
 ----------- Presente minuta de contrato, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, retificar o despacho da Sra. Presidente de 20-05-
2015, mandatando-a para a respetiva outorga. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO, NO PONTO 1 DA CLÁUSULA 5.ª, DO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL DO ESTABELECIMENTO DE 
BEBIDAS/PASTELARIA, SITO NO LARGO DO MUNICÍPIO.--------------------------------------- ------------ 
--------- Presente Proposta, informação da Auditoria, Controlo Interno e Património, Contrato de 
Arrendamento Comercial de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta, retificando o teor do 
n.º1 da cláusula 5.ª do Contrato nos termos da mesma, bem como atribuir eficácia retroativa à 
presente com efeitos reportados a 1 de abril de 2015.------------------------------------------------------------ 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INGRESSOS PARA ENTRADA NO EVENTO SUNSET 
SECRETS/QUINTAS DO CASTELO.---------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os preços propostas para os impressos de 
entrada no evento Sunset Secrets nos termos da informação. -------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------6.17 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "ARRAIAL DE ST.º ANTÓNIO", A REALIZAR-SE DIA 
12 DE JUNHO, NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, EDF. ARCADAS, JUNTO À PASTELARIA "FORA 
D‘HORAS, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 17H00 E TÉRMINO ÀS 24H00 – RATIFICAÇÃO.----------------- 
 ----------- REQUERENTE: Verónica da Silva Ribeiro. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.18 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "ARRAIAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
SILVES – FESTA FINAL DO ANO LETIVO", A REALIZAR-SE DIA 12 DE JUNHO, NO JARDIM 
MUNICIPAL, LARGO DA REPUBLICA, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 17H30 E TÉRMINO ÀS 24H00, - 
RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Escola Secundária de Silves. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------6.19 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "ARRAIAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE SILVES - FESTA FINAL DO ANO LETIVO", A REALIZAR-SE DIA 12 DE JUNHO NO JARDIM 
MUNICIPAL, LARGO DA REPÚBLICA, EM SILVES, - RATIFICAÇÃO---------------------------------------------
------------------------------------ 



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Escola Secundária de Silves. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.20 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.21 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.22 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
---------6.23 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.24 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.25 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  



 
 

 

 

 

---------6.26 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.27 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
---------6.28 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A 
REALIZAR-SE DIAS 12, 19 E 26 DE JUNHO, NO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, - RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, email e parecer de junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e cinquenta 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 Operacional da 
Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------------------------   
.  ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


