
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 22  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- -------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015  -------------------------------  
 ----------- Aos vinte e quatro 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 trinta e nove 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 Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente 
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 4.399.231,26 € (quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e um 
euros e vinte e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 636.368,37 € (seiscentos e 
trinta e seis mil, trezentos e sessenta e oito euros e trinta e sete cêntimos). -------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas atas.  ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- Vou começar por dar três informações: -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1.ª - Se bem se recordam este executivo, Câmara Municipal Silves, deliberou, em reunião de 
Câmara de 22 de abril de 2015, ficar com a responsabilidade do acidente ocorrido no passeio 
esquerdo (sentido sul-norte) do início da Rua da Panasqueira, em Armação de Pera, envolvendo um 
casal (Sra. Ana Esteves de Oliveira Travassos e Sr. José Carlos Sousa Travassos), que imergiu no 
solo, e isto porque não havia seguros que cobrissem este tipo de riscos. Hoje já temos, e como o 
relatório não era concreto, deliberámos, por unanimidade, que ficávamos com a responsabilidade das 
despesas da recuperação do casal. Já temos um conjunto de despesas na ordem dos 68,000,00€ 
(sessenta e oito mil euros). O Sr. José Carlos Sousa Travassos, ficou com mobilidade reduzida na 
parte esquerda do corpo e está a fazer fisioterapia em São Brás de Alportel e esses encargos também 
já têm um valor. Mas além disso, a própria família vem pedir um valor indemnizatório por danos 
futuros, e uma vez que ficamos com a responsabilidade relativamente aos danos, eles colocaram-nos 
o problema da seguinte forma:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tendo o Senhor cerca de 73 anos, fizeram uma estimativa do tempo que o Senhor viverá, 
pelo menos até aos 80 anos, e fizeram daí os cálculos dos danos provenientes do acidente, 
apresentaram um cálculo também por danos morais, fazendo o prognóstico da sua existência de vida. 
Neste caso atingirá os 200.000,00 € (duzentos mil euros); ------------------------------------------------------------    
 ----------- Nós, executivo permanente, achamos que será mais viável se eles nos apresentarem as 
despesas com a fisioterapia, consultas, deslocações e no final de cada ano ou no início do ano 
seguinte seria pago o valor apresentado. Pela nossa estimativa, este ano o número deve rondar os 
4.000,00 € (quatro mil euros) e nós propomos 18.000,00 € (dezoito mil euros); ---------------------------------   
 ----------- Por fim, caso não exista acordo, o caso será levado para tribunal, mas no meu entendimento 
esta última opção é a menos viável para todos. Sendo assim, acho que aqui os sete deveríamos refletir 
sobre o assunto e chegarmos a um acordo, para depois propormos à família do Senhor. -------------------  
 ----------- Outro assunto que trago tem a ver com a autorização da ocupação da via pública para a 
Associação Pólis Apoteose, a qual foi concedida e o que estava em discussão era o tipo de produtos 
ali vendidos. Tivemos uma reunião com eles ontem, e depois de refletirmos e dizermos novamente que 
em termos de logística não poderemos colaborar com a Associação, pois temos em “mãos” a Feira 
Medieval, e eles concordaram. No entanto era necessário contar com a fiscalização dos nossos 
serviços e a presença do veterinário municipal, para verificar se seguem as normas de segurança e 
higiene. Nestes eventos costuma haver a visita da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e 



 
 

 

 

 

Económica. A responsabilidade pela logística e montagem seria da Associação, e claro está 
supervisionada pelos nossos técnicos. Foi acordado com a Associação apresentarmos a proposta na 
próxima reunião de câmara. Estava agendada uma reunião com Associação para sexta feira, mas por 
impossibilidade deles só foi realizada ontem e, a título excecional, poderá vir a ser feita a venda de 
determinados produtos na via publica, cumpridas todas as normas de higiene e segurança da ASAE, 
como terem toda a documentação em dia, em termos da segurança social e finanças para que 
possamos passar as licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ----------- O terceiro assunto, tem a ver com o que foi solicitado pela Sra. Vereadora Dra. Maria da 
Graça, relativamente ao parecer da CCDR sobre a secretária das reuniões de câmara: informo que já 
foi feito pelos serviços novo ofício. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não tendo mais nada a informar, passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente”. --------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “os calceteiros encontram-se 
na cidade Silves, o betuminoso em Armação de Pera, também os pintores, assim como os pedreiros 
estão nessa mesma freguesia e em São Marcos da Serra, o trator corta bermas, na Freguesia de 
Tunes/Pera e na freguesia de Silves”. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís, tomou a palavra passando a informar: ----------------------  
 ----------- “Na passada segunda-feira (22 de junho) decorreu em Huelva a conferência Euro 
Mediterrânica, no âmbito do programa Odyssea Luso Andaluz. O Município de Silves fez-se 
representar pelo chefe de Divisão da Cultura, Turismo e Património, Dr. Pedro Garcia, sendo que eu 
também estive, mas na qualidade de moderadora da conferência. -------------------------------------------------  
 ----------- Ontem, dia 23 de junho, teve lugar no auditório da Câmara Municipal de Silves, uma reunião 
do Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Silves. De salientar desta reunião a adesão do Banco 
Alimentar contra a fome no Algarve, que até à data participava já nas reuniões, mesmo não sendo 
membro efetivo, e ainda dar destaque à apresentação que foi feita aos membros do CLAS, do projeto 
“ENTRE AJUDA” que se encontra incluído na rede Dar e Receber. ------------------------------------------------  
 ----------- Informar também que se encontram abertas as inscrições para o Programa Oficina das 
Profissões (POP), destinado à ocupação de tempos livres de curta duração, o qual visa promover a 
ocupação saudável em período de férias escolares, visando a conquista de hábitos de voluntariado e 
um primeiro contato, com o mundo do trabalho, cujo público-alvo são os jovens entre os 14 e os 20 
anos. São diversas as áreas de ocupação desde o setor da educação, serviço de Proteção Civil e 
Florestas, Desporto e Turismo. O mesmo terá atividades desenvolvidas desde o final de junho até 
agosto. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Decorreu no passado fim de semana o XVII Festival da Caldeirada e do Petisco, o qual 
contou com a participação de 13 restaurantes e com animação nos mesmos a cargo do rancho 
folclórico do Montenegro. Houve ainda lugar a um concerto de encerramento do Festival na fortaleza 
com o grupo “Flor de Sal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Amanhã, dia 25 de junho, haverá mais uma “Tertúlia Mais pequena do Mundo”, desta vez na 
Igreja de São Francisco em Pera, pelas 21 horas. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 26 de junho decorrerá no Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 19h30 um evento de 
difusão de ideias, o qual é organizado pelo Município de Silves em parceria com a Associação Lilás. 
Trata-se de uma iniciativa de cariz solidário a qual reverterá a favor da instituição “Castelo dos 
Sonhos”, através de donativos em géneros (roupa, brinquedos, alimentos, etc.). ------------------------------  
 ----------- No dia 27 haverá mais um espetáculo pela Orquestra Clássica do Sul, integrado no ciclo de 
música de câmara, através do Protocolo assinado com o Município. O mesmo terá lugar na Igreja da 
Misericórdia de Silves, pelas 18h00. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente informar que a Casa Museu João de Deus promoverá entre 22 de junho e 10 de 
julho a ação: «A Brincar a Sério…» ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Diariamente são dinamizados diversos ateliês e outras atividades destinadas ao público 
infantil e ainda a iniciativa, «No escurinho do cinema», sendo apresentados diversos filmes destinados 
ao público infantil”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “nós os sete, anteriormente, assumimos a 
responsabilidade da queda dos dois moradores e assumimos um conjunto de despesas médicas 
provenientes dos tratamentos do casal que ronda os 65.000,00€ (sessenta e cinco mil euros), 
operações, internamento, e todo o quadro médico que foi necessário. Neste valor também entram os 
danos morais para os quais são feitos cálculos específicos, como traumas decorrentes do acidente, e 
no caso do senhor, que ficou com uma incapacidade de 80%, os cálculos feitos rondam os 22.500,00 € 
(vinte e dois mil e quinhentos euros), em danos morais para os dois.  ---------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Mas agora, e como referi, preciso da vossa colaboração relativamente aos danos futuros. 
Uma das filhas dos senhores, Filomena Trigo Reto, é advogada e vieram com uma proposta, que foi 
baseada num cálculo provável, a qual atende à esperança média de vida dos dois, apresentando-nos 
um valor de 200.000,00€ (duzentos mil euros), de despesas médicas, transportes, consultas e 
fisioterapia, baseadas na esperança média de vida (80 anos) do casal. É claro que nós não achamos 
essa situação a melhor, assim sendo, estamos a pensar apresentar-lhes uma contraproposta, em que 
eles todos os anos, no final de cada ano apresentariam as despesas de fisioterapia, de todos os atos 
médicos e deslocações para os tratamentos/consultas e no início do ano seguinte pagaríamos o valor 
apresentado pelas faturas. Posso adiantar-vos que as despesas por ano rondarão os 18.000,00 € 
(dezoito mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós, executivo permanente, achamos esta a forma mais justa e adequada, mas caso vocês 
entendam que não devemos ir com esta ideia para a frente, deixemos então que eles coloquem o caso 
em tribunal e que ali seja decidido, mas mais informo, que entre nós, executivo permanente, essa 
situação ainda não foi sequer ponderada. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo que a alteração Orçamental que vem hoje a reunião, já contempla as despesas que 
nos foram apresentadas do acidente”. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “reforço as palavras que deixei 
refutadas anteriormente, pretendo um parecer jurídico sobre as propostas que a Sra. Presidente 
avançou. Não está em causa honrar o compromisso, o que está em causa é a quantificação, justa e 
razoável, onde impere o bom senso à luz dos critérios legais, aplicáveis à situação em concreto, com 
todo o circunstancialismo do processo. Logo, apelo que seja feito assim, e já agora se consultarem um 
advogado, atenção que existem balizas, onde há o muito bom e muito mal, e aqui não está em causa 
assumir o que devemos, mas cumprir a lei”. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio, referindo “não esquecer que esta situação põe-se porque não 
havia seguro, e aqui nós os sete assumimos a responsabilidade, por unanimidade. A despesa 
apresentada tem por base toda a assistência ao casal e ronda os 65.000,00 € (sessenta e cinco mil 
euros).Os danos morais foram calculados e feitos por juristas e porque existem normas legais, balizas, 
como o senhor vereador Dr. Fernando Serpa referiu, nessas circunstâncias, e com a advogada deles e 
com os nossos serviços foram calculados os danos morais dos dois atendendo ao que está balizado e 
com o que se projeta na lei e ronda cerca de 20.000,00 € (vinte mil euros). Os danos futuros é que não 
estão contemplados, são despesas futuras em que não temos nenhum cálculo e é aqui que eu estou a 
sensibilizar-vos, para uma situação mais justa e plausível para este caso”. --------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, tomou a palavra questionando, “as despesas 
hospitalares foram no público ou no privado e o relatório médico está em seu poder e se sim que 
também seja entregue? Relativamente ao que está a sugerir acerca do pagamento das despesas 
futuras, será que eles vão aceitar estar a pagar primeiro e só depois é que vão receber de nós? 
Quanto ao deixar esta situação ir para tribunal não me parece ser muito bom para autarquia”. ------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “as despesas hospitalares foram no público e o relatório 
ser-vos-á entregue. Os cálculos que apresentaram foram por danos físicos e morais. Consideramos 
que não se podia fazer um prognóstico e pensamos que as despesas de fisioterapia poderiam ser 
pagas no final de cada ano, após a apresentação da devida faturação. Este volume vai na ordem dos 
18 mil euros a pagar no princípio do ano seguinte, ao ano das despesas apresentadas”. --------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “volto a referir que os 
compromissos são para ser cumpridos, mas como desconheço completamente as negociações, que 
nem isso foi trazido a reunião de câmara, apelo que na próxima reunião traga essas informações, 
porque está a pedir e bem, a nossa celeridade numa questão, que a ser tomada temos de ter a 
informação necessária”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra, referindo que “concordo plenamente com 
as informações. Em relação aos danos futuros, penso que seria bom nos basearmos nos valores das 
companhias de seguros, que seguem tabelas, e a advogada está defender os direitos deste casal, e 
nós queremos ter os dados, teremos que saber se estes valores que estão a ser dados estão corretos. 
E concordo com a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça de que este caso não deveria seguir para 
tribunal”.  
 ----------- A Sra. Presidente refere que “concordo plenamente que a ida para tribunal é impensável, 
longe de nós essa situação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente interveio dizendo que “em consequência deste acidente os nossos 
calceteiros fizeram uma rampa junto da casa do casal em Armação de Pera para entrarem com as 



 
 

 

 

 

macas. Concordo com a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça de se chegar a um acordo porque o 
resvalar disto para tribunal, não seria nada benéfico para todos”. ---------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação Não 
Permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------1 – DLBC------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------Vide documento em anexo.------------------------------------------------------------------------ 
 -----------  A Sra. Presidente ainda deu conhecimento, que à data de 24 de junho de 2015, o valor dos 
fundos disponíveis é de 1.050.346,41 € (um milhão, cinquenta mil, trezentos e quarenta e seis euros e 
quarenta e um cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio dizendo que “fiquei contente com as reparações 
no barco e como já está pronto, dá logo outro aspeto à rotunda de Armação de Pera. -----------------------  
 ----------- Outra situação, que quero referir e já que se aproxima o Verão e a Feira Medieval, gostaria de 
saber se existe notícias acerca da obra do estacionamento do Fumeiro aqui em Silves. ---------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio esclarecendo que “em relação ao estacionamento, 
nós assumimos que iriamos construir e foi feito um projeto, mas houve prioridades, uma foi em São 
Marcos da Serra, um infiltramento num café e que tivemos que estar lá, também uma urgência no 
Jardim de Infância de Silves, com repasses que punham em causa a atividade daquele 
estabelecimento de ensino e o Casino de Armação de Pera, que tínhamos ideia que a intervenção 
seria por fora, mas depois de estarmos lá, verificou-se a necessidade de também intervir por dentro e 
assim sendo, ainda continuamos com pessoal lá. É minha ideia, e ainda não tinha comunicado à Sra. 
Presidente, mas digo agora, perante todo o executivo, que nós não temos condições para elaborar 
aquela obra com os nossos homens. Seguramente tem que ser refeito o projeto e entregar a privados, 
pois agora aparecem as escolas, depois a Feira Medieval, e penso que o centro de Silves já merece 
aquele parque de estacionamento, mas só para o próximo ano, sendo contabilizado no orçamento é 
que teremos condições para o executar.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, tomou a palavra relembrando que “disse na altura da 
discussão do orçamento e peço à senhora vereadora do pelouro que na próxima reunião, me fizesse o 
ponto do que está ser feito e o que é urgente fazer, em relação à ocupação dos jovens e jovens 
adultos com deficiência, durante o dia e no período em que os pais estão a trabalhar é fundamental 
que a câmara crie condições para estes jovens de forma a ocupá-los, dar-lhes alguma formação, 
libertando a pressão juntos dos pais, que estão pressionados por terem os filhos em casa sem nada 
para fazerem. Apelava que nos trouxesse estes dados, penso que já estejam identificados e o que me 
preocupa é ocupação deles. Não é uma crítica, mas sim um alerta. ------------------------------------------------  
 ----------- Era também importante que na próxima reunião ou na de 8 de julho fizéssemos o ponto de 
situação do PDM (Plano Diretor Municipal) e que os técnicos estejam presentes, pormenorizando em 
concreto o que foi feito desde a última vez, só assim compreendo as alterações feitas até agora. --------  
 ----------- Em relação aos assuntos que a Sra. Presidente falou, preciso de uma informação detalhada 
do processo do acidente Armação de Pera; a cópia da eventual troca de correspondência entre a 
câmara e a família, e que os serviços jurídicos da câmara nos deem um parecer, pois deixando de lado 
a questão moral e ética da situação que eu não discuto é fundamental olhar para a questão sobre um 
prisma técnico face à legislação aplicável a essa matéria, daí peço o parecer de um técnico. --------------  
 ----------- Preciso que me seja entregue cópia do parecer da proposta que fiz sobre a Casa do Povo de 
Alcantarilha, em papel”. A Sra. Presidente referiu, que “o Dr. Francisco Martins, Chefe de Gabinete, 
tem enviado por e-mail, mas como não esteve presente, eu vou mandar fotocopiar para lhe ser 
entregue em papel.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “em relação ao horário do 
castelo, e tendo sido referido pela senhora vereadora do pelouro na última reunião e quero felicitar 
esta iniciativa e alertar para o facto de que esta alteração deve ser divulgada de uma forma mais 
alargada, pois acho que a maior parte dos locais onde estarão os turistas, podem não estar a ser 
devidamente informados sobre esta alteração. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação a esta questão gostaria de deixar uma dúvida minha, e questionar-vos se esta 
situação, não deveria ter vindo a reunião de câmara, para deliberação? ------------------------------------------  
 ----------- Em relação à Polis, ontem tive informação, se calhar errada, não sei, mas que iria ser 
cobrado a ocupação da via pública? -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “sim vai ser cobrada a ocupação da via pública, por causa 
da venda dos produtos não contemplados no edital, e como eles têm que ter a certificação por parte da 
câmara, é necessário cobrar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu que “agora surge-me a dúvida relativamente à FAGAP - 
Feira de Artesanato e Gastronomia de Armação de Pera, sobre a licença da via pública”. ------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “ já falamos com o presidente da junta, para que não haja 
exceções e porque aqui também vai haver a venda de um produto que não consta no Edital, e mais 
uma vez temos aqui o problema da ocupação, porque tal ocupação também vai ter inscrições, 
percebe”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, referiu que “só levantei esta questão porque, penso que para 
o próximo ano temos que refletir melhor sobre o Edital e salvaguardar todas estas situações”. ------------  
 ----------- A Sra. Presidente concordou e referiu que “temos sim, que fazer para o ano uma reflexão em 
conjunto com as juntas de freguesia e sobre o Edital. Em relação a esta feira em Armação de Pera, 
ficou combinado com o presidente da junta de Silves fazer a organização conjunta, porque assim, 
nesse caso a câmara não precisa de pedir licença de ocupação, porque ela pode ocupar, pois esta 
ocupação está na nossa alçada”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina voltou a ter a palavra referindo “por último e relativamente às 
obras da Rua dos Montinhos, São Marcos da Serra, pelo que percebi por um dos interessados, foi feita 
uma reclamação, pois a obra vai inviabilizar a entrada de uma garagem, com um portão”. ------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio, “obrigada pela informação e nós vamos verificar essa situação”. --  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa pediu para tomar a palavra e questionou, “a direção da 
polis aceitou com normalidade que os participantes pagassem licença?” -----------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “sim eles têm que ter licenciamento para comes e bebes e 
outros produtos e adquirem através do licenciamento zero. A ASAE costuma fazer a fiscalização 
nestes eventos e exige esses licenciamentos”. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto questionou se “esse pagamento por parte da camara, não 
tem nada a ver com o Edital; todos os critérios que não sejam partilhados com a câmara, sejam 
entidades ou juntas têm que pagar sempre ocupação da via publica quando tem comes e bebes?” ------   
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “todos os que se alongam é que têm essa exigência por 
parte da ASAE, as coletividades pedem as licenças, mas nem sempre esmiuçam o que vão fazer ou 
vender. Neste caso, houve a necessidade de perceber o que ia haver, porque que se alonga por uma 
semana e nós acordamos com eles, é uma salvaguarda para eles próprios”. -----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, retomou afirmando que “ se assim é, então deveria ser feito 
uma salvaguarda para todos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, RUA DAS ESCADAS 
GREGÓRIO MASCARENHAS, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Paul Joseph Gregory - Hunt e Mark Philip Baldwin. ----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, 
ARROTEIAS. EM PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Egipêra, 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 a alteração da propriedade horizontal 
nos termos da informação e certificar em conformidade.---------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL COM AS VALÊNCIAS DE 
LAR DE IDOSOS, CENTRO DE DIA E SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO, SITA EM LARGO DA 
MISERICÓRDIA DE ALCANTARILHA, EM ALCANTARILHA. --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha. ------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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 condicionada 
ao comprimento da informação, tendo em conta o teor da exposição afeta pelo requerente.----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO DO 
MALHÃO, E. ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Sequeira Nunes. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, LOTE 76, 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO 05/05, SITO NA QUINTA DO ROGEL, EM ALCANTARILHA. -----------------  
 ----------- REQUERENTE: Albino Antunes de Carvalho e Emília Paula Almeida de Abreu. -------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO NA FONTE JOÃO 
LUÍS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Otílio Cabrita dos Santos. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS, 
SITO NA CUMEADA, EM SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a instalação da estação de 
telecomunicações móveis, nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIO, SITO NA CRUZ GRANDE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fernando Sequeira dos Santos. ------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA COM COSTRUÇÃO DE 
APOIO À EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, SITO NOS TRUFOS, SILVES 
 ----------- REQUERENTE: Beat Josef Buchmann e outra. --------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO EM MATOS, 
MALHÃO, ALCANTARILHA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Alan Eugene Balozet e catherine Eliane Marguerite Giraud. -----------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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, aceitar os projetos das especialidades e limitar a respetiva licença. -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, SITO EM MALHÃO, ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Finobral, Construções, 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 o prédio em regime de propriedade 
horizontal, de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO, SITA EM GATEIRAS, EM TUNES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Construções Lagarça, S.A.. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manifestar a intenção d indeferir a pretensão 
face ao constante do relatório da Comissão de Avaliação de Imóveis, notificando a requerente para no 
prazo de dez (10) dias, querendo, se pronunciar acerca  
da presente intenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM VILARINHO - SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIO DE REGISTO PREDIALL DE SILVES SOB N.º 
5231/19930524, COM ARTº MATRICIAL RÚSTICO N.º 146 SEÇÃO IR E ARTº MATRICIAL URBANO 
N.º 8087, NA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES. ----------  
 ----------- REQUERENTE: David Ian Orme e Christine Margaret Orme. --------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, plantas, cópia 
da caderneta predial urbana e rústica, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE OS PRÉDIOS, SITO EM SALSA VERDE - SÃO MARCOS DA 
SERRA, PRÉDIO MISTO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIO DE REGISTO PREDIAL DE SILVES 
SOB N.º 1439/19960409, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 12 SEÇÃO BH E ART.º MATRICIAL 
URBANO N.º 1720, E PRÉDIO RÚSTICO, SOB N.º 501/19891124, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO 
N.º 14 BH NA FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA, CONCELHO DE SILVES. ----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Michael Alfred Waha e Outro----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, plantas, cópia 
da caderneta predial urbana e rústica, de que se anexam fotocópias e se  
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – CONTRATO DE EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 
SILVES - ACEITAÇÃO DA CESSÃO POSIÇÃO CONTRATUAL - APRESENTAÇÃO DA EQUIPA 
TÉCNICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Convirsul. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras, Municipais e Trânsito, Ofício, Declarações, 
Certidão, Curriculum Vitae, Parecer Jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a cessação da posição contratual, nos 
termos do parecer jurídico e da informação prestada pela DOMT, condicionada à prestação da 
adequada caução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – CONTRATO DE EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO TROÇO CM 
1079 E TROÇO DO CM 1080 - VALE FUZEIROS - ACEITAÇÃO DA CESSÃO POSIÇÃO 
CONTRATUAL - APRESENTAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA. ---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Convirsul. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras, Municipais e Trânsito, Ofício, Declarações, 
Certidão, Curriculum Vitae, Parecer Jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a cessação da posição contratual, nos 
termos do parecer jurídico e da informação prestada pela DOMT, condicionada à prestação da 
adequada caução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - Relatório Final - Operação de Financiamento por Locação Financeira 
(Leasing) do Fornecimento de Viaturas para Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. -------------------------  
 ----------- Presente Ofício e Certidão da Assembleia Municipal, Oficio, cópia parte da Ata de 27 de maio 
e relatório final, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.----------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar ao Banco Comercial Português, S.A, a 
operação de financiamento (Leasing) do fornecimento de viaturas para recolha de resíduos sólidos 
urbanos, nos termos, condições e valores constantes da respetiva proposta, de acordo com o relatório 
final apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
PARA REALIZAÇÃO DO "ARRAIAL DOS SANTOS POPULARES" NAS FONTES DA MATOSA, A 
REALIZAR-SE NO DIA 27 DE JUNHO, NO LARGO ADJACENTE AO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA 
PRIMÁRIA, NAS FONTES DA MATOSA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO "ARRAIAL DOS SANTOS POPULARES", A REALIZAR-SE NO  
DIA 27 DE JUNHO, NO LARGO ADJACENTE AO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA, COM INÍCIO 
ÀS 19H00 E TÉMINO ÀS 02H00.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DE VERÃO - MASTRO DE SÃO PEDRO", A REALIZAR-SE NO 
DIA 27 DE JUNHO, NO RECINTO DE FESTAS DAS JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA 
SERRA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 04H00. ------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Serrano Futebol Clube. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DE VERÃO - MASTRO DE SÃO PEDRO", A REALIZAR-SE NO 
DIA 27 DE JUNHO, NO RECINTO DE FESTAS DAS JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA 
SERRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: requerida pelo Serrano Futebol Clube. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "FAGAP - FEIRA DO ARTESANATO E GASTRONOMIA DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA", A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27 DE JUNHO A 3 DE AGOSTO, NA AVENIDA BEIRA-
MAR (ZONA DO ANTIGO MINI-GOLF), EM ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 17H00 E 
TÉRMINO ÀS 00H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nacional para o Desenvolvimento do Artesanato. --------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "FAGAP - FEIRA DO ARTESANATO E GASTRONOMIA DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA", A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27 DE JUNHO A 3 DE AGOSTO, NA AVENIDA BEIRA-
MAR (ZONA DO ANTIGO MINI-GOLF), EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nacional para o Desenvolvimento do Artesanato. --------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CANHESTROS - SILVES, 
DESCRITO NA CONSERVATÓRIO DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 2839/19900503, 
COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 186 SEÇÃO Z, NA FREGUESIA DE SILVES. ------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Harald Heinz Wittmann e Kerstin Elisabeth Hohe. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, plantas, cópia 
da caderneta predial urbana e rústica, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13-ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA DURANTE A FEIRA MEDIEVAL DE 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em referência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14-ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO DA XII FEIRA MEDIEVAL DE SILVES - 2015 - RAKS 
AL AMAR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em referência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 
ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO DA XII FEIRA MEDIEVAL DE SILVES - 
2015 - MÚSICA MEDIEVAL CRISTÃ. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em referência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 
ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO DA XII FEIRA MEDIEVAL DE SILVES - 
2015 - AL MEDIEVO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em referência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 
ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BENEFICIAÇÃO DO POÇO 1 DA EEAR DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em referência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2014-2015 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO SILVES SUL/ESCOLA EB 2/3 DR. 
ANTÓNIO CONTREIRAS, DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS 
ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF- -----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Agrupamento Escolas Silves Sul. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação, ofício da escola, Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de 339,70€ (trezentos e 
trinta e nove euros e setenta cêntimos), ao Agrupamento Silves Sul, nos termos da Informação. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA 
CEDÊNCIA AO MUNICÍPIO, DESTINADO A ALARGAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE PASSEIOS E 
ARRUAMENTOS, SITO EM MONTES MOURINHOS, INSCRITO NA  
MATRIZ PREDIAL RÚSTICA, SOB O ARTIGO N.º 160, SECÇÃO B, DA FREGUESIA DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA E REGISTADO NA CONSERVATÓRIA PREDIAL DE SILVES SOB  
O N.º 878/19900323. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o valor proposto pela Comissão de 
Avaliação de Imóveis para o prédio em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO "FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO PRÉ ESCOLAR DA CRECHE 
SAGRADA FAMÍLA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCANTARILHA", A REALIZAR-SE 
NO DIA 03 DE JULHO, NA CASA DO POVO DE ALCANTARILHA, COM INÍCIO ÀS 18H00 E 
TÉRMINO ÀS 00H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha. --------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.21 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO "ARRAIAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCANTARILHA", A 
REALIZAR-SE NO DIA 29 DE JUNHO, NA SEDE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, COM INÍCIO 
ÀS 19H00 E TÉMINO ÀS 00H00 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha. --------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.22 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO "III FESTIVAL DO CARACOL", A REALIZAR-SE, NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, NOS DIAS 20 DE JUNHO, COM INÍCIO ÀS 13H E 21 DE JUNHO 
COM INÍCIO ÀS 09H00 E TÉRMINO ÀS 00H00 EM AMBOS OS DIAS – RATIFICAÇÃO. -------------------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense .-------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
19 de junho de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.23 - ASSUNTO – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO "III 
FESTIVAL DO CARACOL", A REALIZAR-SE, NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO – RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense .-------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
19 de junho de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.24 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DAS "FESTAS DE VERÃO", A REALIZAR-SE JUNTO AO EDIFÍCIO PÓLO DE 
FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA DE TUNES, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO, COM INÍCIO ÀS 
19H00 E TÉMINO ÀS 02H00. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação das Comunidades de Tunes. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia, requerimento de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando o 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.25 - ASSUNTO - PEDIDO DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA - ALIENAÇÃO 
DE PRÉDIO URBANO, SITO NA RUA DOS OPERÁRIOS, N.º 28, DESCRITO NA CONSERVATÓRIO 
DE REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 2047/19880516, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 
URBANA COM O N.º 7828, DA FREGUESIA DE SILVES. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Alda Luísa do Carmo Martins. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, plantas, cópia 
da caderneta predial urbana, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na aquisição 
do direito de propriedade do prédio identificado em epígrafe, certificando em conformidade. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.26 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA 
CEDÊNCIA AO MUNICÍPIO, DESTINADA A ALARGAMENTO DE VIA, SITO EM AMOROSA, 



 
 

 

 

 

INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA, SOB O ARTIGO N.º 5539, SECÇÃO B, DA FREGUESIA 
DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES E REGISTADO NA CONSERVATÓRIA PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 3698/19900920. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório da Comissão de Avaliação de Bens imóveis, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o valor proposto pela Comissão de 
Avaliação de Imóveis para o prédio em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.27 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º11. -----------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de alteração orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.28 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º8.  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de alteração orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e trinta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------   
 ----------- E eu _________________________________________________________ da Câmara 
Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------------------------------------  
 


