
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 1 --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016  -----------------------------  
 ----------- Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e cinco 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 Sr. Vereador Dr. Fernando José 
Serpa Cabrita, substituído pelo Sr. Vereador Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. 
Vereadora Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que lhe seguia sucessivamente na lista, 
também não pôde estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistência Técnica 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 4.380.213,23 € (quatro milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e treze euros e setenta 
e quatro cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 419.859,74 € (quatrocentos e dezanove 
mil euros, oitocentos e cinquenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos). -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos dizendo “sejam bem-vindos a esta que é a 
primeira reunião do ano – 13 de janeiro de 2016. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como é habitual, passamos à gravação da reunião de Câmara. Servirá como elemento de 
auxílio para quem está a transcrever a ata e, se houver alguma dúvida no que aqui se diz, ser 
esclarecida na gravação. Esta será apagada após a aprovação. ----------------------------------------------------   
 ----------- Seguimos agora para as informações e gostaria de dizer o seguinte: ---------------------------------  
 ----------- Estamos quase na conclusão do Regulamento de Taxas e Licenças Municipais, estamos a 
validar, quer a tipologia do Regulamento, quer os valores do mesmo. Já foi validado pelos próprios 
serviços e agora está a sê-lo, por nós, executivo. Como sabem uma das nossas iniciativas foi alterar o 
Regulamento de Taxas e Licenças. Enquanto Vereadora eu votei contra por considerar que, embora a 
tipologia se mantivesse a mesma, os valores que lá estavam eram completamente absurdos e 
desajustados da realidade que se vive, particularmente neste concelho. É necessário alterar não só em 
termos de valores, mas também em termos de tipologia do mesmo, de forma a poder adequar-se à 
realidade existente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Após este Regulamento Municipal ser submetido a Reunião de Câmara, seguir-se-á o 
Regulamento de Apoio a Situações de Vulnerabilidade que está a ser tramitado pelo Setor da Ação 
Social, e já se encontra terminado e validado quer pelos serviços, quer por nós, executivo, mas não 
virá já a reunião de Câmara, uma vez que se encontra dependente da aprovação do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças do Município de Silves, por este contemplar todas as taxas previstas 
para implementação do Regulamento de Apoio a Situações de Vulnerabilidade. -------------------------------  
 ----------- Na próxima, ou numa das próximas reuniões será também submetido a deliberação de 
câmara o Projeto de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e 
Propaganda.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Um outro Regulamento que vem agora proporcionar alguma alteração é o Regulamento 
Municipal da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária, Exercida por Feirantes e Vendedores 
Ambulantes, que irá à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal e depois poderemos, então, 
fazer a sua publicação. A partir daí, e em conjunto com todas as Juntas de Freguesia, iremos iniciar 



 
 

 

 

 

procedimentos que permitam a venda ambulante, em determinados locais e épocas, sendo que será 
regulamentado ano após ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também iremos ter que mexer na regulamentação da utilização das casas da habitação 
social, nomeadamente no Bairro da Caixa d’Água. Temos tido muitas queixas de várias pessoas 
residentes, a reclamarem a existência de cães nos próprios edifícios, nas habitações que incomodam. 
Como isso está a acontecer, vamos ter que regulamentar essa situação. Não iremos impedir que as 
pessoas tenham animais, mas sim estabelecer que os tenham com certas condições; com número 
limite de animais por fração e que não incomodem os residentes restantes no prédio.  ----------------------  
 ----------- Temos por um lado o problema de não haver condomínio constituído e por outro a 
perturbação no próprio prédio. Isto é uma preocupação para nós, porque há animais de grande porte e 
estamos a ver o que se pode fazer para ultrapassar este problema.” ----------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente dizendo que “as marés vivas que se verificaram em Armação de 
Pera, principalmente à frente do Restaurante “Rocha da Palha”, retiraram o areal - toda a estrutura do 
Restaurante Rocha da Palha ficou à vista. Noutros locais também houve um pequeno desarear, como 
junto à escadaria. Há dois dias que estão lá, constantemente, máquinas a repor a areia para estabilizar 
o areal. Temos que reunir com a APA (Agência Portuguesa do Ambiente), porque esta situação é 
regular e temos que ver uma forma de agilizar e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado 
por esta intervenção. Estamos disponíveis para assegurar a segurança dos munícipes, mas há que ver 
que são eles que vão buscar as mais-valias com a exploração das areias. Sendo eles, também que se 
têm que responsabilizar por aquilo que o mar faz e por aquilo que opinam sobre aquilo que é o areal. --  
 ----------- Também não poderia deixar de referir que o nosso relógio já está reparado. Estão só, no 
momento, a regularizar os toques, sendo que tocará de meia em meia hora. É para verem que o que 
digo não é para protelar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Felizmente e finalmente: já temos a resposta da CCDR do Algarve (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional), sobre o secretariar das reuniões de Câmara. Realmente 
este parecer demorou um ano, mas a verdade é que têm mesmo muito trabalho. A CCDR é que 
verifica e valida toda a documentação das antigas candidaturas, para além de estarem a elaborar os 
projetos das novas candidaturas. Estão também a fechar as candidaturas 2007/2013 - POE 21 
(Programa Operacional da Economia) e tinham que o fazer impreterivelmente durante este ano. ---------  
 ----------- O convite para a sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que ocorrerá no próximo dia 
18 de janeiro, já vos chegou?” Os Srs. Vereadores responderam afirmativamente. Prosseguiu a Sra. 
Presidente dizendo “esta sessão é importante, em que se vai referir toda a atividade do Município.” -----  
 ----------- Mais foi dada informação pela Sra. Presidente que “à data de 13 de janeiro de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis é de 813.779,30 € (oitocentos e treze mil, setecentos e setenta e nove euros e 
trinta cêntimos).” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  O Sr. Vice-Presidente desejou um bom ano para todos e passou a informar que “os pedreiros 
estão nas freguesias de Silves e Algoz; os calceteiros continuam em Armação de Pera; os pintores em 
Silves e Tunes; e o betuminoso em Pera e Alcantarilha. 
 -----------  Informo também que se iniciou a obra referente à Empreitada de Requalificação do 
Arruamento Urbano - Troço entre o Centro de Saúde de Silves e o Bairro Ché com o arruamento e 
calçadas. Está em bom ritmo e brevemente será uma realidade.” --------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra à Sra. Vereadora Maria Luiza Conduto Luís dizendo “muito bom ano para 
todos. Gostaria de referir que quanto à tradição das ”Janeiras” no nosso concelho, é gratificante ver 
que continua bem viva na população. Em Alcantarilha, Silves e São Bartolomeu de Messines 
decorreram atividades neste âmbito. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Informo também que quanto às Escolas, começámos muito bem este ano no que diz respeito 
ao Município - Escolas com novo mobiliário, com cortinados, e parece até que são coisas fúteis, mas 
não são, pois dão outras condições às salas de aulas e por conseguinte às aulas, o que é muito 
importante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estão a ser colocados novos monitores de computador nas Escolas Primárias (EB`s), sendo 
que hoje é o último dia. No início do ano letivo transato foram adquiridas as torres dos computadores e 
este ano letivo iremos adquirir os monitores. Estamos muito satisfeitos com estes melhoramentos. ------   
 ----------- Já se encontra aqui nos Paços do concelho em exposição o “Documento do mês” referente 
ao presente mês de janeiro, sendo alusivo ao tema: O Castelo de Alcantarilha – Imóvel de Interesse, e 
estará patente aqui até ao dia 29 /01; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Amanhã, dia 14 de janeiro, pelas 14h30 decorrerá na Biblioteca Municipal mais uma iniciativa 
inserida no ciclo “ A ciência não tem idade”, dinamizada pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, 



 
 

 

 

 

atividade em parceria com o Setor da Ação Social da Câmara Municipal. Será um Workshop intitulado 
“Descobrir o invisível”, e será direcionado ao público sénior do concelho; ----------------------------------------  
 ----------- No dia 16 de janeiro decorrerá na Biblioteca Municipal a rúbrica intitulada “Sábados em 
Família”, ação dinamizada por Rita Morié com a “Leitura com mimos”, que terá duas sessões: uma 
sessão de mediação de leitura para bebés com início pelas 15h30 para bebés dos 6 aos 18 meses, 
seguindo-se uma outra a partir das 16h30 direcionada a crianças com idade entre os 2 e os 4 anos.” ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio dizendo “vou deixar aqui algumas notas e 
preocupações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Face ao que está a acontecer pelo país fora, como infelizmente as marés vivas de Armação 
de Pera, continuo preocupado com a eventual iminência de cheias na Ribeira de Alcantarilha. Já 
aconteceu e o tempo no momento não está seguro. O relatório que foi apresentado numa reunião, 
referia que uma das conclusões tinha a ver com o leito da Ribeira de Alcantarilha não estar em 
condições, nomeadamente por se encontrar sujo, com canas e outras coisas mais. Pergunto se já 
foram tomadas algumas medidas preventivas para tentar dar resposta ao perigo iminente de cheias? --  
 ----------- Neste momento a maior parte das Juntas de Freguesia não tem pessoal, com formação, para 
a aplicação do herbicida e como nos núcleos urbanos do concelho existem muitas ervas, deveria haver 
a preocupação de aplicar rapidamente o herbicida ou outro produto. Possivelmente, dentro de um mês 
não se poderá circular nas ruas com a quantidade de erva. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Sei que não é competência da Câmara, mas a rotunda grande de Alcantarilha (que faz a 
ligação à Via do Infante) continua sem luz. Já falámos várias vezes neste assunto, mas faço aqui um 
pedido à Câmara para que pressione a “Infraestruturas de Portugal, S.A”, no sentido de resolverem 
esta situação, pois tem a ver com a segurança das pessoas que por lá passam. ------------------------------  
 ----------- Relativamente às obras de Requalificação da EN 125, nomeadamente na que passa no 
nosso concelho, temos que saber previamente o que vai acontecer. Verifiquei existirem trabalhos junto 
ao Parque Aquático “Aqualand”, e logo a seguir no cruzamento com as Fontes da Matosa e a Torre, 
onde vai nascer uma rotunda.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em Pera: vai ser feita ou não uma rotunda? Se sim, onde? Na altura estavam a coberto do 
projeto de Beneficiação da EN 125, outras estradas do nosso concelho. Havia, nomeadamente, a EN 
124, que liga Silves a Porto de Lagos, e que está em muito mau estado. -----------------------------------------   
 ----------- Alertar também que os espaços verdes do nosso concelho deveriam ser mais cuidados, como 
o corte das árvores, devendo haver uma preocupação com o preparar da primavera e o verão que se 
aproxima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à situação das bermas - algumas já foram intervencionadas, mas outras não e há 
algumas muito fundas e perigosas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quantos aos abrigos dos autocarros – já vi que foram colocados novos nas zonas urbanas, 
mas nas rurais há muitos degradados ou nem existem, ou estando alguns completamente 
abandonados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente aos oleões, saber se já houve concurso para os oleões? Quando vão ser 
implantados no nosso concelho? Peço um ponto de situação. -------------------------------------------------------  
 ----------- Quando chegam as viaturas adquiridas para a recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos? --------  
 ----------- Especialmente nas zonas rurais, há muitos contentores que continuam sem tampa. E cada 
vez vão sendo mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A área de serviço de autocaravanas da Câmara, em Silves, a qual foi sujeita a concurso. 
Questiono se a pessoa que ficou em primeiro lugar já assinou o respetivo contrato? E se o mesmo já 
se encontra a funcionar? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Feira Medieval teve alteração da data, gostaria que a Sra. Presidente me explicasse o 
porquê da alteração da data? --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em anteriores reuniões tinha pedido que me esclarecessem o seguinte: na altura o Sr. Luís 
Simões começou a prestar apoio à Proteção Civil. Pergunto quais as competências que consideraram 
que o Sr. Luís Simões (atualmente nos Bombeiros) tinha para desempenhar essas funções, como 
funcionário da Câmara Municipal de Silves? ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Chamo também atenção para os raides de proteção nas estradas. Fiz um levantamento de 
alguns e entreguei-o em reunião de Câmara. Não houve qualquer seguimento, possivelmente, por falta 
de tempo não os colocaram ou ainda não os adquiriram. --------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Gostava também de saber se existe alguma intenção relativamente ao Mercado de Tunes. É 
para reabrir ou dar outra valência ao espaço? ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por último, outra situação que já foi, aliás, falada pela Sra. Presidente, é a das marés vivas 
em Armação de Pera. Este ano o areal foi grandemente afetado. O mar vai repô-lo, mas entretanto há 
situações de perigo e, como a Sra. Presidente também o disse, irá ter uma reunião com a APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente), para tentar clarificar estas situações e assumirem 
responsabilidades relativamente às máquinas para os trabalhos necessários com as areias.” -------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente dizendo que “vou responder às questões que me são possíveis:  
 ----------- Quanto à falta de luz na rotunda de Alcantarilha tive, em 2 de novembro de 2015, uma 
reunião com a “Infraestruturas de Portugal S.A.”, em que fui dando conta de algumas preocupações e 
uma delas foi precisamente a da falta de luz da rotunda de Alcantarilha. Prontamente me disseram que 
iriam avaliar o porquê das luzes estarem desligadas, como já o fizeram, aliás, com outras rotundas. 
Não pude estar pessoalmente na reunião, mas  fi-lo através de áudio conferência, uma que vez que, 
devido às cheias do dia 1 de novembro, tive que me deslocar aos vários locais afetados pelo temporal.   
 ----------- Uma vez que estou a falar da “Infraestruturas de Portugal S.A.”, e disto foi dado 
conhecimento na AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, ainda na altura do anterior 
executivo, a Beneficiação da EN 124 (Silves/Porto de Lagos) foi retirada das obras de Beneficiação EN 
125. Supostamente, houve um acordo - teria que ser feita a EN 125, mas para que essa execução 
fosse uma realidade, teriam que ser retiradas todas as beneficiações associadas, como foi o caso da 
EN 124 - isto foi-me dito pela AMAL. A Sra. Dra. Isabel Soares, na altura Presidente da Câmara, disse-
me para voltar a questionar e a ser persistente e foi o que fiz, frisando que não estava a ser cumprido o 
que tinha sido acordado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi-me dito pela “Infraestruturas de Portugal S.A.” que estavam a tentar que essa concessão 
fosse para a alçada deles (esta obra da EN 124 não foi incluída em qualquer outro projeto) na tentativa 
de ser incluída no próximo Orçamento, o representante das Infraestruturas de Portugal, S.A. ficou de 
me garantir e será agendada uma reunião ainda este mês para ver se estas garantias “têm pernas 
para andar” ou não. Ou seja, se vai haver beneficiação ou não, mas em simultâneo com a EN 125 é 
certo que não. A EN 124 está muito danificada e é, provavelmente, das piores estradas do distrito de 
Faro. ----   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à construção de uma nova rotunda em Pera, está prevista para o local onde já foi 
discutido anteriormente (não o foi connosco), ou seja numa zona onde há pinheiros, logo a seguir às 
bombas de gasolina. Mas nós não concordamos, pois não contempla determinadas ligações e não 
beneficia quem vem do Algoz - tem que se ir a Alcantarilha para ir para Albufeira pois vai haver um 
separador que não permite virar para Albufeira. Já demonstrámos o nosso descontentamento e 
pedimos para que haja uma beneficiação diferente, no sentido de o roteiro contemplar o melhoramento 
da via. O que está previsto não vem satisfazer a população local. Mas já está tudo muito avançado, já 
tinha sido acordado. Vamos ver o que vai acontecer. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos contentores não vão ““ser cada vez mais”” - isso é impossível. Temos estado a 
colocar contentores novos, mas infelizmente as pessoas também continuam com práticas que não são, 
lamentavelmente, as melhores civicamente. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à área de serviço das Autocaravanas em Silves: o concorrente que ficou em 
primeiro lugar no concurso ainda não assinou o contrato e pediu-nos para aguardarmos algum tempo. 
Há algumas limitações das autocaravanas, da nossa parte. As pessoas estão limitadas a uma certa 
área. Não está a funcionar em termos de dividendos e serviços. Ainda não foi excluído quem ficou a 
seguir ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à questão da deslocação do funcionário Luís Simões, esta já foi esclarecida numa 
reunião de Câmara, uma vez que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto já nos colocou essa questão, mas 
faço-lhe chegar novamente uma informação, quanto à deslocação para o desempenho das funções 
que está a desempenhar e o que está a desempenhar. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- No que diz respeito ao Mercado de Tunes e porque existe a pretensão de o reabrir, pediu-se 
aos serviços para fazer uma avaliação. Esta foi realizada, mas verificou-se que o orçamento era muito 
elevado para um mercado, com um investimento muito elevado, pelo que foi pedido para o refazerem, 
dentro das normas legais e que se adeque ao espaço. Pediu-se também ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia para auscultar os produtores locais e a população em geral, tendo o mesmo comunicado 
que verificou haver interesse na sua reabertura, mostrando-se assim benéfica. --------------------------------  
 ----------- Para a Ribeira de Alcantarilha há a necessidade de notificações aos proprietários. As ribeiras 
são classificadas pelos caudais que têm. Essa classificação é que dita se a responsabilidade é pública 



 
 

 

 

 

ou particular. No caso de Alcantarilha, a responsabilidade é de um particular, mas não invalida que 
haja parcerias com a APA (Agência Portuguesa do Ambiente), com o Serviço de Proteção Civil, com o 
Ordenamento do Território e com a Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente - estamos a trabalhar no 
sentido de haver uma reunião, para alinharmos com as entidades competentes e para depois se 
informar os proprietários do que é necessário para proceder a essa limpeza. Friso que, segundo a 
APA, a solução não passa pelo desassoreamento - não é necessário. Apresentou, aliás, 
documentação informando tal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos abrigos dos autocarros, alguns foram retirados. Não sei porquê, mas o anterior 
executivo colocou abrigos do tipo urbano unicamente em Armação de Pera, Algoz, Pera e Silves. Eram 
os únicos locais onde havia urbanos (são os que têm vidro), que se adequam mais a mobiliário urbano. 
Nós resolvemos tratar todas as freguesias de forma igual e retirámos os abrigos que consideramos 
mais de tipo rural, e colocámos urbanos. Estamos a recuperar esses para começar a fazer a sua 
substituição, por isso é que estamos a levar mais tempo. -------------------------------------------------------------  
 ----------- A implantação dos oleões está preparada para ser feita, há que abrir concurso para a sua 
recolha. Anteriormente os concursos que foram abertos, incluíam a própria estrutura e a sua retirada. 
Neste caso fazemos a sua colocação mas necessitamos de quem os retire. ------------------------------------  
 ----------- As viaturas para a Recolha de Resíduos Urbanos estão para chegar.  --------------------------------  
 ----------- Nós temos tido um trabalho, e quando digo nós, refiro-me ao Serviço de Proteção Civil e 
Florestas, em conjunto com as corporações de Bombeiros, de precaução e de prevenção ligado com 
os setores das redes viárias, nas limpezas de sarjetas, na precaução e nos alertas às populações, com 
um contacto muito direto com a população, indo ao local. Devo agradecer, e fica registado em ata, o 
trabalho que a Proteção Civil tem feito numa vertente de prevenção, sendo uma mais-valia para evitar 
o que muitas vezes nos transcende, pois a natureza fala mais alto. E isso em parceria com os 
Bombeiros. Ainda ontem fizemos uma visita aos Bombeiros para ver que maquinaria está em 
condições e a que não está. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não posso deixar de referir que, desde que cá estamos, tudo tem acontecido: a água do mar 
que galga, vem à terra e sobe mais do que deve subir, cheias, fogos, ou seja - tem havido de tudo 
nestes dois anos de mandato.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Godinho dizendo que “em relação aos oleões, os sítios 
onde vão ser colocados, já estão definidos com as Juntas de Freguesia, exceto com a freguesia de 
Alcantarilha e Pera. Foi vista ontem a questão do diâmetro. Mas em princípio vai ser uma realidade: 
iremos colocar quinze oleões, em função da informação dos Srs. Presidentes das Juntas. -----------------  
 ----------- Relativamente às ervas, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto não sabe, mas há uma legislação 
nova, que impede, em termos de fitofármacos, a aplicação como era feita até agora. Tem que haver 
um responsável. Já reunimos duas vezes com os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, porque 
isso é da responsabilidade das Juntas, exceto no caso de Silves. Terá que ser feita uma adenda ao 
Protocolo de Delegação de competências. Todas as Juntas têm aplicadores credenciados, exceto 
Armação de Pera. Todavia, na segunda-feira vai ser feita uma ação de formação, na Biblioteca 
Municipal, pelo Sr. Eng.º João Garcia, responsável pelo Setor de Espaços Verdes, com todos os 
aplicadores das Freguesias, para os informar das preocupações e do que deve ser feito em termos de 
aplicação. Teremos que, através de Edital, site da Câmara e facebook, informar a população de todo o 
concelho, das freguesias onde vai ser aplicado o produto, o que vai ser aplicado e a sua composição, 
sendo que o responsável irá ser o Sr. Eng.º João Garcia. Temos que motivar os trabalhadores das 
Juntas. Apesar de Armação de Pera ainda não ter trabalhadores habilitados, mas segunda-feira vêm 
dois funcionários para serem formados. Este trabalho irá ser uma realidade. -----------------------------------  
 ----------- Quanto aos carros dos RSU`s, a última informação que tive, na segunda-feira, foi que tinham 
pedido as matrículas dos mesmos.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De segunda a sábado, os serviços estão a trabalhar nas bermas e vão trabalhando conforme 
as prioridades dadas pelos Srs. Eng.ºS 

desta Câmara. O concelho é muito grande, e este trabalho 
ainda vai levar algum tempo. As chuvas fortes também não ajudam e por vezes arranjamos as bermas 
e todo o trabalho que foi feito rapidamente é desfeito.” -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio a Sra. Vereadora Maria Luiza Luís referindo que “quanto à Feira Medieval, não 
percebo a questão do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, já que a razão da alteração da data consta no 
comunicado feito. Não é a primeira vez que tal acontece, desde que este executivo cá está. Aliás, 
entrei para a Câmara mesmo na altura em que houve uma alteração de data. E na altura nem sequer 
foi feita uma comunicação. Desta vez foi. ----------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

  ---------- Há uma intervenção do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, que não sei se passou despercebida, 
mas a mim não me passou, e quando os assuntos me tocam não posso deixar de responder: o Sr. 
Vereador disse, ironicamente, que a rotunda de Alcantarilha não tem luz, mas o relógio da Câmara já 
funciona dando as suas badalas – não consigo compreender a ligação destas duas situações, pois o 
relógio, como sabe, é da competência da Câmara e a iluminação das rotundas não é. -----------------------  
 ----------- Outra questão e embora o Sr. Vereador não a tenha colocado hoje, mas foi uma questão que 
foi feita. Eu até diria que não foi questão, mais sim acusação, que eu não esqueci e não é para 
esquecer, pois está em ata. Este executivo foi acusado de ter retirado, ou mandado retirar, uma placa 
existente na Casa da Cultura. Contudo, a placa está no mesmo sítio – eu própria lá fui, por isso não 
percebo. Não sei se o Sr. Vereador lá foi ver, ou alguém lhe disse, mas a informação está errada. No 
entanto, a atitude que o Sr. Vereador teve na altura, foi para acusar este executivo de andar a fazer o 
mesmo que em 25 de novembro de 1974. Eu não esqueci, por isso trago a resposta hoje (uma vez que 
ainda não tínhamos tido reuniões de Câmara).“ --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto perguntou “quanto à área de serviço de 
autocaravanas em Silves, numa reunião de Câmara de dezembro, fomos informados que houve uma 
pessoa que ganhou o concurso, mas pediu para aguardarmos quanto à assinatura do contrato. O 
concorrente pode protelar a assinatura até quando? Há algum prazo?” -------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo “realmente, em dezembro, fiquei com 
a ideia que o primeiro concorrente não aceitou e iriamos chamar o segundo.” ----------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “o que aconteceu foi que o primeiro concorrente pediu para 
aguardarmos mais algum tempo até assinarmos o contrato - é diferente. Mas não podemos aguardar 
mais e vamos chamá-lo para saber: é sim ou não.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Iniciando a sua intervenção, o Sr. Vereador Eng.º Domingos João Calado Matias disse 
“quanto à Estrada Municipal Algoz/Guia, gostaria de saber se é este ano que vai ser reparada. Andam 
lá a melhorar as bermas, mas o principal problema é o piso. O piso tem um tapete, as pessoas entram 
na estrada e vão descansadas e quando se apercebem despistam-se, pois as curvas têm inclinações 
ou depressões. É um dos dois pontos negros do nosso concelho, outro é a EN 124 (Silves/Porto de 
Lagos), mas nessa o piso não engana. No Algoz sim, por isso esta estrada é urgente ser vista. Penso 
que no orçamento deste ano está incluída a sua reparação. Mas convém que vejam bem o que vão lá 
fazer. Tem curvas muito apertadas e convém que tenham em conta as inclinações. --------------------------  
 ----------- Ainda em relação ao Algoz, há uma montanha enorme de resíduos de materiais de 
construção, junto ao antigo Ciclo Preparatório, por detrás do Moto-Clube e do Lavadouro Público. É da 
responsabilidade de quem? Da Câmara? Da Junta de Freguesia? A Câmara há uns anos fechou a 
estrumeira nos Vales e agora temos uma onde referi. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão, que é só um alerta do ponto de vista estético: no Castelo de Silves, está a 
bandeira de Portugal e uma do Município mais atrás, mas a do Município é maior. Penso que fica mal.”  
 ----------- Disse a Sra. Vereadora Maria Luiza Luís que “as medidas são standard e estas bandeiras são 
do mesmo tamanho. Ter-lhe-á parecido uma maior que a outra, talvez pelo ponto onde estava a vê-las. 
Quando cá chegámos, nem havia bandeiras no Castelo. Quando entramos em Silves até dá a 
sensação de que estão próximas, mas não estão.” ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Vereador Dr. Paulo Pina disse que “tenho algumas questões, algumas até me foram 
colocadas por munícipes, e muitas vezes não disponho de informação para o devido esclarecimento, 
por isso é que as coloco aqui.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há cerca de dois meses, pedi que me fossem entregues os relatórios quanto à situação 
económica e financeira da autarquia, supostamente produzidos semestralmente. Até agora não os 
recebi e sendo essa informação externa, talvez por lapso não me terão sido entregues. Penso já serem 
dois semestres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais duas ou três questões:  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação do Parque das Autocaravanas já está esclarecida. -------------------------------------------  
 ----------- Quanto à EN 124, não percebi se esta reparação pode vir no orçamento da “Infraestruturas 
de Portugal S.A.”. Ou seja, se vier no orçamento de 2016 da “Infraestruturas de Portugal S.A.” a obra 
será concretizada, senão não o irá ser. É assim?” Tendo a Sra. Presidente esclarecido que “vão avaliar 
a possibilidade de incluir no orçamento deles.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador dizendo que “quando a Sra. Presidente falou em orçamento, fiquei 
na dúvida se seria no nosso, mas, realmente, é óbvio que não podia ser. ----------------------------------------  
 ----------- Também já me questionaram sobre os terrenos que foram adquiridos pela Vila Vita e que, 
supostamente, depois seriam entregues à Câmara - os terrenos junto à praia, no areal.” --------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- Interveio a Sra. Presidente perguntando “o Sr. Vereador está-se a referir à compra da Praia 
de Armação de Pera? É isso?” Tendo o Sr. Vereador respondido afirmativamente e perguntado se têm 
havido contactos com as entidades envolvidas.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente que “sim, têm havido contactos telefónicos, falou-se em haver 
uma reunião, até já foram sugeridas por nós algumas datas, mas até agora o Sr. Cabral não escolheu 
nenhuma, pelo que só têm havido contactos telefónicos, sem uma resposta concreta.” ----------------------   
 ----------- Mais disse o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina que “outra questão tem a ver com o Regulamento 
Municipal de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda, segundo entendi: está pronto. 
Questionaram-me sobre a possibilidade dos interessados poderem apresentar os seus contributos 
através de petição e falaram-me num Aviso do Sr. Vice-Presidente, em que refere isso mesmo. Esse 
Aviso tem data de setembro, pelo que deduzo que o prazo já terá sido ultrapassado.” -----------------------  
 ----------- Informou a Sra. Presidente que “o Regulamento que o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu já 
esteve em período de Inquérito Público, já veio duas vezes a deliberação de Câmara e agora encontra-
se agendado para uma reunião Ordinária da Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------  
 ----------- Retomou o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo “uma última questão tem a ver com uma 
conversa tida com um comerciante na zona da Igreja, em Silves, neste caso um Sr. estrangeiro 
proprietário de um café (não me lembro do nome) perto da Igreja. Diz ele que a calçada daquela rua é 
muito escorregadia.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse “esse Sr. não tem a situação de ocupação da via pública 
regularizada. Seria bom que tivesse esse assunto como prioritário e não a calçada. O Sr. Vereador Dr. 
Paulo Pina sabe que a melhoria do piso está prevista no orçamento a beneficiação dessa via - podia 
ter respondido isso.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Retorquiu o Sr. Vereador que “disse-lhe isso sim, Sra. Presidente, e questionei-o também no 
sentido de saber se já teria tido algum contacto com a Câmara.  ----------------------------------------------------  
 ----------- Mas trouxe aqui este assunto, principalmente por este munícipe me ter dito que uma Senhora 
lá tinha caído há dias. Trata-se de um casal de franceses que vieram a Portugal pela primeira vez, e 
com quem tive contato. A senhora partiu o braço, no entanto optaram por continuar de férias em 
Portugal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais acrescentou a Sra. Presidente que “como sabe, este projeto é uma preocupação e está 
prevista a recuperação daquele espaço. Esta melhoria do piso até fazia parte do Polis. Havia uma 
grande ideia de beneficiação, que incluía a colocação de piso de pedra antiderrapante para permitir um 
bom acesso. O projeto, com o qual eu não concordo, mas nem vou opinar sobre o mesmo, não vai ser 
alterado, porque não há tempo para tal e já recebemos o subsídio. O projeto foi parcelado, sendo que 
o total é na ordem dos 2.700.000,00 € (dois milhões e setecentos mil euros). O que vai ser colocado é 
a parte desde lá de cima do Castelo, até por detrás do edifício da Câmara. Até à limitação da 
Misericórdia já está beneficiado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu o seguinte munícipe que apresentou o seu assunto: -----------------------------  
 ----------- Munícipe: Tiago José Oliveira Luz. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Apresentação de “Movimento na área da deficiência.”----------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fez entrega a toda a Vereação de uma carta enviada por este munícipe, 
com data de 12 de janeiro de 2016 e que fica anexa a esta ata. -----------------------------------------------------  
 ----------- Temos então aqui o Sr. Tiago Luz que vai fazer uma apresentação resumo deste documento 
que entreguei, sobre as suas pretensões. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo “bom dia a todos e votos de bom ano. Quero 
dizer que durante este ano eu vou criar um Movimento na área da deficiência, porque é inaceitável 
perante a convenção dos direitos da pessoa com deficiência, já reuni com o Sr. Analídio Brás, 
Presidente da Assembleia Municipal de Silves, para um “Encontro” com pais que têm filhos com 
deficiência. É inaceitável a lista de espera existente – e eu estou há 4 anos. A APEXA – Associação da 
Pessoa Excecional do Algarve, na Guia, tem feito um excelente trabalho e é das melhores instituições 
que conheço, bem como a Casa de Santo Amaro, em Lagos. -------------------------------------------------------  
 ----------- Quero criar um “Movimento”, para que arranjem respostas adequadas, porque há muitos anos 
atrás existia uma lei que referia uma pré-formação, ou seja uma aprendizagem que faziam, para 
integrarem estas pessoas no mercado de trabalho. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há 15 anos que continuo sem respostas e sem direitos. Eu não tenho direito a formações, 
porque me cortam o subsídio mensal vitalício. A Segurança Social e o IEFP (Instituto de Emprego e 



 
 

 

 

 

Formação Profissional) têm sido muito severos comigo. Eu continuo sem uma ocupação. Os serviços 
por parte da Câmara têm-me rejeitado, dizem que não podem trabalhar com os livros adaptados e que 
não podem arranjar uma pessoa para mim. Não podem porquê? A Sra. Dra. Ana Paiva trabalhava 
comigo. Atualmente a Dra. Cátia Garcia diz que só pode trabalhar comigo a nível de comportamento. 
Enquanto as instituições não aceitarem pessoas como eu; enquanto não trabalharem com os livros 
adaptados como este que aqui trago, eu nunca vou conseguir uma formação e nunca conseguirei um 
emprego. O meu cérebro não funciona normalmente. Há uns anos trás fiz uma ressonância magnética 
ao cérebro e verificaram que há várias células que não funcionam. O trabalho que as Instituições 
fazem na área da deficiência é muito complicado para mim. Tem que se partir desde o início, ou seja 
começar a trabalhar neste livro que aqui tenho, que é muito importante para mim. O trabalho não pode 
ser só a nível comportamental. Eu não posso continuar mais tempo em casa! O mal das pessoas é que 
não sabem ler os relatórios que eu entrego. Inventaram que o Tiago não foi ao Polo de Formação de 
Silves. Nesse dia estive doente, fui ao Centro de Saúde de Silves e depois de ser consultado pedi uma 
declaração de presença – disseram que não podiam passar pois estavam sem eletricidade. Inventaram 
que não fui ao Centro de Reclusos da Santa Casa no Montechoro, em Albufeira. Ora eu não tenho 
transporte para ir, nem sequer sei onde é. A primeira entrevista foi aqui no Polo de Silves. Mas as 
seguintes, pois é uma avaliação que fazem durante um ano, são em Montechoro, que é muito longe. 
Eu não posso ficar mais tempo em casa!!! Até agora não consegui ajudas para criar o Movimento, 
apesar dos contactos que tenho feito. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse que me 
contactava, mas até agora não o fez. Inventaram também que o Tiago não tem deficiência. Tem sim, 
uma deficiência mental ligeira; o Tiago não tem o 9.º ano, tem sim o 6.º ano e já tinha direito a uma 
bolsa de formação, mas cortam-me o subsídio - segundo a Sra. Dra. Lurdes Medina da Segurança 
Social.” -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra e disse que “o Tiago explanou aqui muito bem a sua 
situação. Nós temos muita vontade de ocupar o Tiago, mas a verdade é que nós, no nosso concelho, 
não temos reposta para estas situações. Temos feito todo o esforço para arranjar alguma coisa para o 
Tiago não estar em casa. Reconhecemos que o facto de estar em casa não é bom para si nem para a 
sua família. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sabemos que existem diretrizes, como por exemplo: para uma formação através do IEPF o 
Tiago teria que prescindir do subsídio da Segurança Social e estes constrangimentos não estão 
diretamente associados à orgânica da Câmara, ou seja da responsabilidade da Câmara. É claro que, 
dentro das nossas limitações tentamos dar uma resposta para minorar situações como a do Tiago, e 
de outros munícipes. O nosso concelho tem muitas pessoas com limitações, que de alguma forma, 
dificultam a inserção social. O nosso Setor de Psicologia está a fazer um levantamento nesse sentido. 
Esta ideia que tem de formar um Movimento é uma ideia muito válida, pois há muitas pessoas também 
na sua situação e pode contar com o nosso apoio para o Movimento.” --------------------------------------------  
 ----------- Mas não posso deixar de referir que houve várias situações que lhe foram propostas e não 
houve resposta do Tiago. Deveria ser mais cuidadoso com a ajuda que se lhe tem tentado 
proporcionar, como foi o caso do Piaget, onde nós o colocámos há pouco tempo. Contudo, não tem 
sido só uma situação, mas sim várias.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “começo por desejar um bom ano ao Tiago. A sua 
luta, que já vem detrás, infelizmente ainda não terminou e o que a Sra. Presidente disse é o que 
sempre foi dito, relativamente às competências da própria autarquia. A autarquia sempre disponibilizou 
os meios possíveis para ajudar o Tiago. Não vou repetir o que a Sra. Presidente disse, pois é a mesma 
orientação que já tínhamos dado ao Tiago.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O munícipe salientou que ”o Gabinete de Psicologia da Câmara tem-me ajudado muito. O que 
é mais importante agora é arranjar-me uma ocupação. Fui realmente colocado no Instituto Piaget e, no 
início, houve uma grande abertura da parte da Dra. Ana, e essa abertura agora já não se verifica. Não 
tem tempo para me ajudar e eu compreendo. Friso que o voluntariado para mim tem que ser segunda, 
quarta e sexta, para eu aprender melhor. O mais importante é conseguir uma ocupação para mim, e 
não é só trabalhar a parte comportamental.”  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto tomando a palavra disse que “conheço-te há muitos 
anos Tiago. Tenho pensado muito e o conselho que já te dei no anterior mandato, dou-o agora outra 
vez: tens que aceitar as colocações que a Câmara te dá.”  -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Tiago retorquiu que “mas acontece que as colocações que a Câmara me dá não se 
adequam a mim, como é o caso da Biblioteca que tem o programa excell – ora eu não consigo 
aprender.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto reforçou que “não podes permanentemente dizer que 
ninguém te ajuda. Sempre foste assim, nunca aceitas nada do que te dão. Tens que colaborar.” ---------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “desejo-te um bom ano 2016, valorizo a tua persistência, 
mas tem que haver da sua parte a humildade para poder colaborar positivamente com aquilo que lhe é 
oferecido, em termos de colocações. Reforço, e uma vez que a Câmara sempre esteve disponível, tem 
que haver mais aceitação da parte do Tiago. Não vale a pena haver esforço só de uma parte. O Tiago 
também tem que fazer um esforço. A Câmara através dos seus técnicos sempre esteve disponível e 
continuará a estar no futuro.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Salientou o Tiago que “estar em casa para mim não é fácil, a saúde da minha mãe e do meu 
avô piorou e eu quanto mais tempo estiver em casa pior. Uma pessoa com deficiência estando em 
caso perde capacidades.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “estamos sensibilizados com a sua situação, e temos estado a 
tentar arranjar uma professora em São Bartolomeu de Messines, para trabalhar consigo na parte das 
competências. Se houver algumas instituições fora do concelho nós poderemos pagar as 
deslocações.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Diz o Tiago que “eu também já tentei arranjar um professor mas teria que pagar e não posso.”  
 ----------- Continuou a Sra. Presidente referindo que “a Psicóloga da Câmara também lhe poderá dar 
apoio em São Bartolomeu de Messines onde tem ido. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Tiago também tem que ter persistência e aceitar e ver se o Movimento pretende criar, tem 
pernas para andar. Da nossa parte, temos estado a tentar arranjar a tal professora em São Bartolomeu 
de Messines; convinha reatar a ligação com o Piaget. O Piaget está a lançar-se numa nova dinâmica e 
pode ai haver um maior preenchimento do seu tempo. O Tiago não consegue estar sem fazer nada e 
às vezes não é possível termos quem esteja disponível para isso.“ ------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Tiago dizendo “a APEXA tem um projeto Flamingo, mas tem muitas 
pessoas em espera. Espero que consigam arranjar alguém para trabalhar comigo. Os livros tenho-os 
eu. Se tiverem alguma dúvida em relação à minha informação contactem-me. ---------------------------------  
 ----------- Fico também à espera de alguma resposta da Assembleia Municipal sobre este Movimento 
que quero criar”, tendo a Sra. Presidente dito que “a Assembleia não é connosco.” ---------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Miguel Reis, Diretor de Expansão Sul do Grupo Lidl. ----------------------------------------  
 ----------- Assunto: Relocalização do Lidl em Silves.  -------------------------------------------------------------------  
 -----------  Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo “temos aqui os representantes do Lidl. O vosso 
assunto está agendado para hoje e será discutido como ponto 4.18, em que está precisamente a 
vossa resposta quanto ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de alteração de localização 
do Lidl. Estão a responder face à resposta que esta Câmara vos deu.” -------------------------------------------   
 ----------- Tomou a palavra o munícipe dizendo “nós estamos muito motivados desde o princípio e 
queremos muito que o nosso projeto vá para a frente. Não viemos hoje dar nada de novo, a não ser 
sistematizar a resposta que por nós vos foi dada, nas diversas apresentações. --------------------------------  
 ----------- Também o fizemos junto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sendo que nos tinham 
pedido esclarecimentos sobre o nosso projeto.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fomos um pouco surpreendidos com o último despacho dado pela autarquia e daí a nossa 
resposta. Como soubemos que o nosso processo estaria agendado para hoje, viemos a esta reunião 
pública, uma vez que a lei nos dá esse direito. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Está também aqui presente o proprietário, que é o Sr. Diogo, e viemos para tentar saber qual 
o desfecho deste processo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “o desfecho ainda não será hoje. Este executivo hoje 
toma conhecimento do explanado na vossa resposta e debruçar-se-á para depois deliberar, mas não 
haverá hoje um despacho definitivo. Hoje é a leitura, a avaliação das vossas respostas, como por 
exemplo a dada relativamente à parte do trânsito e à circulação de camiões pesados, sobre o qual nós 
pedimos aos serviços da câmara para darem um parecer, se temos garantias para essa questão ficar 
salvaguardada. Nós pedimos aos serviços para verem se a vossa resposta é viável. -------------------------  
 ----------- De qualquer forma e em nome de todos, agradeço a vossa presença.” -------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “temos aqui a vossa resposta 
à deliberação de 4 de novembro de 2015. Vou falar em temos pessoais, e a minha colega poderá 
assumir o que entender, embora estejamos ligados pela mesma força partidária. A nossa posição 
relativamente àquele espaço, mesmo na altura em que fazia parte do executivo permanente, a nossa 
posição sempre foi que o espaço fosse preservado em termos de arquitetura do edifício e 



 
 

 

 

 

nomeadamente que tipo de negócio seria mais importante para a cidade. Entretanto as coisas não 
evoluíram nesse sentido, pela situação que todos conhecemos. O Lidl encontra-se filiado em Silves há 
18 anos e agora fazem um pedido de informação prévia no sentido de alterar a localização da loja, 
para melhor servir a cidade. No entanto, foi sempre condicionada a proximidade do Mercado Municipal 
e a parte do trânsito, tanto viário como pedonal, que é preciso calcular e avaliar para que não fosse um 
local de risco e constrangimento, mas sim um espaço de boa circulação – esta é aliás uma questão 
que a Sra. Presidente colocou, e eu na altura também disse que era um fator realmente bastante 
importante a ponderar. Na reunião de Câmara de 16 de setembro de 2015 a documentação que nos 
trouxeram era apenas como que um esquema, não um documento em conformidade com o 
pretendido. Na altura os Srs. disseram que estavam disponíveis para trabalhar com a autarquia 
também na parte da arquitetura, quanto às melhores soluções: o que era preciso manter; o que era 
preciso melhorar. Estavam dispostos para fazer todo o trabalho de engenharia civil, de acordo com as 
coordenadas da autarquia. Isto do que me lembro e, deixou-me aqui alguma expetativa. Na última 
reunião, falei com a minha colega tomámos a mesma posição. -----------------------------------------------------  
 ----------- Isto não pode ser decidido de ânimo leve, tem de ser uma decisão com algum peso e alguma 
responsabilidade e cada um assumirá politicamente as suas responsabilidades. Eu assumo que já 
tomei posições que depois alterei - é um direito que me assiste, pois por vezes as realidades ou 
fatores também se alteram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que considero mais complicado neste processo não é a construção de um novo edifício; é a 
parte histórica e arquitetónica da cidade que deve ser salvaguardada, que como sabem, é muito 
importante para a cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O apoio monetário de 60.000,00 € (sessenta mil euros), considero que é um apoio singelo. 
Não é isso que fará mudar a minha opinião ou mantê-la, e depois há o que podia trazer, se mais-valia 
ou prejuízo para o Mercado Municipal de Silves. Aqui é que existe um peso relevante.  ---------------------  
 ----------- Os Senhores dizem que têm experiências idênticas a esta com o concelho de Almada. A 
Câmara Municipal de Silves deveria verificar junto do Município de Almada relativamente à ligação 
com o Grupo “Lidl” em situações idênticas a esta, para que possamos saber se existe algum 
constrangimento e se irá ser benéfico ou prejudicial para o Mercado Municipal de Silves.  ------------------  
 ----------- Também se se puder fazer um levantamento, nomeadamente se as pessoas que estão no 
Mercado Municipal concordam que esta superfície comercial lá se instale, sendo este levantamento 
solicitado a uma empresa privada, imputando os custos deste estudo a  vós. -----------------------------------  
 ----------- A minha posição, em termos pessoais, face ao que aqui está explanado, ainda condicionada 
a que haja uma auscultação a ser feita ao Município de Almada para sabermos se trouxe benefícios ou 
prejuízos, o que é bastante importante. Estarei disponível, não para condicionar este projeto, mas para 
dar liberdade para que outros vereadores se o entenderem fazê-lo. Precisava que esta parte fosse 
bem esclarecida, a que efetivamente mexe com a vida das pessoas.”  --------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “da nossa parte este assunto, 
nomeadamente, a resposta por parte do Grupo Lidl chegou ao nosso conhecimento agora e a 
expetativa da análise que será agora com a discussão do ponto. A decisão será fruto da reflexão e 
discussão que serão feitas aqui hoje em termos políticos da nossa parte. O Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa hoje não estará presente e esta posição do partido terá que ser em conjunto com o outro 
membro do partido e era nossa intenção adiar esta decisão, por tratar-se de uma decisão conjunta. As 
coisas não são tomadas de ânimo leve, há uma reflexão necessária. Se chegarmos à conclusão de 
mantermos a nossa posição mantê-la-emos. Salvaguardamos obviamente o interesse privado que é 
legítimo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Calado interveio só dizendo que “estou aqui unicamente para 
substituição do membro.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “foi dito a este executivo que conjuntamente com os técnicos da 
câmara desloquei-me a vários mercados, mais concretamente a quatro. Recordo-me que no caso de 
Almada fomos acompanhados por representantes da Câmara Municipal, bem como do Lidl, para que 
pudesse ver “ao Vivo” como era o funcionamento dos mesmos, para ver como era a realidade proposta 
para o nosso mercado. Isto já tinha sido aqui abordado em reunião há algum tempo. ------------------------  
 ----------- Esta questão tem que ser discutida, não só em termos de cada partido, como também em 
termos técnicos. Pelo que terá que vir a nova reunião com a argumentação política e técnica.” -----------  
 ----------- O Sr. Miguel Reis esclareceu que “efetivamente as visitas foram a Alvalade, Alcântara e 
Almada, foram sempre acompanhadas por pessoas responsáveis das Câmaras e nós também fomos 
para indicar os sítios. A Sra. Presidente pôde ver que estavam a funcionar e bem. Houve até alguém 



 
 

 

 

 

que disse que em Alcântara se não houvesse o “Lidl” o mercado já estaria fechado; o Mercado do Feijó 
é dos mais antigos onde nós somos um condómino do mercado. Vai haver um investimento de 3 
milhões de euros, porque o novo modelo de loja já não se enquadra naquele tipo de mercado. Eu tive 
algumas ideias e tive uma reunião com a Vereadora do pelouro da Câmara Municipal de Almada, 
colocando em cima da mesa até a hipótese de sair de lá, mas essa ideia foi colocada logo de lado por 
parte da vereadora, tendo inclusive dito que “não queremos que o comércio tradicional morra”, e é à 
volta disso que queremos criar um polo de atração de forma a que o comércio se possa concentrar em 
certa zona para atrair população a essa mesma zona. Colocar ali a loja com mais condições e 
melhores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós estamos cá para poder contribuir com 60.000,00 € (sessenta mil euros), mas se for 
80.000,00 € (oitenta mil euros) também poderemos ajudar para o melhoramento do Mercado. A ideia 
era de podermos ser parceiros e não queremos secar tudo aquilo que está à volta. A Câmara tem que 
defender os munícipes e os munícipes não são só os do mercado, grande parte são nossos clientes.” -  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “era importante que o executivo permanente 
desse conhecimento das visitas aos outros mercados, onde diz que já foi, pois não tenho 
conhecimento de nada. As conclusões dessas visitas não nos foram facultadas.” -----------------------------  
  ---------- A Sra. Presidente disse que “hoje é para avaliar a vossa resposta.” -----------------------------------  
 ----------- O Sr. Miguel Reis rematou dizendo que “se a restante Vereação quiser fazer uma visita fá-la-
emos juntamente com as Câmaras para a apresentação do conceito.” --------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOTEAMENTO INDUSTRIAL, EM PRÉDIO SITO EM 
RIBEIRO MEIRINHO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES ---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Eugénio António & António Eugénio. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a proposta de alteração de material para 
as zonas propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO SITO EM 
GATEIRAS, TUNES.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Luís Gonçalves Igreja e outro. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da CCDR 
Algarve (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve) de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições de informação técnica do parecer jurídico, prestado pela CCDR de Algarve (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional), notificando de tal o requerente. -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITA EM BENAGAIA, 
PÊRA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: André Germain Luis Renard. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e planta de localização, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, condicionado à 
apresentação dos projetos das especialidades, no prazo de 6 (seis) meses e demais condições, 
constantes na informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL, NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA, EM PRÉDIO SITO 
NA COVA DA AREIA, LOBITO, SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José João Estevão Arvela.-------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, o reconhecimento do interesse público 
municipal na regularização da atividade e a sua remessa à Assembleia Municipal. ----------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A EDIFÍCIO DEVOLUTO, SITO NA RUA 
ALEXANDRE HERCULANO, N.º S 10 E 12, PERA. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do Auto da Comissão de 
Vistorias, notificando os proprietários para, no prazo de 30 (trinta) dias, promoverem os trabalhos aí 
elencados, sem prejuízo da necessidade de execução dos trabalhos que se mostrem necessários à 
salvaguarda da segurança de pessoas e bens no imediato. ----------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A LOJA, SITA NA RUA RAINHA SANTA, N.º 
37, ARMAÇÃO DE PÊRA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Virgílio António Ala. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do Auto da Comissão de 
Vistorias, notificando, a Administração do Condomínio para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover os 
trabalhos aí elencados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA ÀS FRAÇÕES DO PISO TÉRREO DOS 
LOTES 7 E 8, DO LOTEAMENTO 2/6, SITOS NA RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ CORREIA, 
ARMAÇÃO DE PERA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e notificar o requerente do 
teor do presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA AOS ESPAÇOS EXTERIORES 
ENVOLVENTES DO LOTE 2 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/99, DA URBANIZAÇÃO QUINTA 
DA SAUDADE, ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Administrador do Condomínio do Edifício Foz do Rio 2, Armação de Pera. ---  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Comissão de 
Vistorias, procedendo nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA À FRAÇÃO A1, NO PISO TÉRREO DO 
EDIFÍCIO LOCALIZADO NO GAVETO DA RUA SERPA PINTO COM O LARGO DA REPÚBLICA, 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Processo de Maria Emília Cabrita Correia Guerreiro. --------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Comissão de 
Vistorias, procedendo nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR, 
PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO SITO NA RUA DE SÃO FRANCISCO, PÊRA, 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Cunhavillas - Construções Unipessoal, 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, condicionado à 
apresentação dos projetos das especialidades, no prazo de 6 (seis) meses e demais condições, 
constantes na informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A 
HABITAÇÃO E PISCINA, CORTE PEREIRO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Sónia Isabel Silvestre Cabrita. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Junta de 
Freguesia de São Bartolomeu de Messines, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, condicionado à 
apresentação dos projetos das especialidades, no prazo de 6 (seis) meses e demais condições, 
constantes na informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS, 
EM PRÉDIO SITO EM CORTES, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Anatoliy Kharchuk. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, atento o teor 
do parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, aceitar os projetos das 
especialidades e emitir o alvará de licença de obras. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NA 
RUA DO EMIGRANTE, N.º8, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Vítor Manuel Loução Guerreiro e Ana Mafalda Tomé Neves. --------------------  
 ----------- 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 Sr. Dr. João Aires de 
Goes. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, EM 
PRÉDIO SITO EM DOBRA, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Lourenço Rodrigues. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e e-mail da Sra. 
Advogada Dra. Leonor Bentinho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA EM CALÇADA, DÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Paulo Renato Correia da Conceição. -----------------------------------------------------  
 ----------- 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, condicionado à 
apresentação dos projetos das especialidades, no prazo de 6 (seis) meses e demais condições, 
constantes na informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, 
COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA E DE VEDAÇÃO SOBRE MURO EXISTENTE, EM 
PRÉDIO SITO EM LAMEIRA, ALCANTARILHA. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Francisco Vieira & Filhos, Lda..-------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, pareceres da 
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico ao Sr. Dr. João Aires de 
Goes. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  4.17 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER SOBRE LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO 
PECUÁRIA, EM MONTE DA ZORRA, BISPO, SÃO MARCOS DA SERRA. -------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rui Miguel Fernandes Grilo de Freitas Monteiro. --------------------------------------  
 ----------- 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 à Junta de Freguesia de São 
marcos da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.18 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO, PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO A RETALHO, NA RUA 
CRUZ DA PALMEIRA, SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lidl & Ca.. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e ofício do Lidl & 
Ca., de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas. ----------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE PRAÇA / PRAÇA PARA FEIRAS 
E MERCADOS EM ALCANTARILHA" - APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DE PROCEDIMENTO PARA 
CONCURSO PUBLICO.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informação do Departamento de Obras Municipais, Equipamento e Ambiente, 
informação e ficha de cabimento da Divisão Financeira, modelo do anúncio de concurso público, 
programa de procedimento e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por concurso público, à empreitada referenciada e a despesa previsível constante da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação, bem como 
a composição do júri e a delegação de competências proposta para a aprovação dos erros e omissões, 
como para a solicitação e aceitação dos documentos de habilitação. ----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS DO PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS" - APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DE 
PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informação do Departamento de Obras Municipais, Equipamento e Ambiente, 
informação e ficha de cabimento da Divisão Financeira, modelo do anúncio de concurso público, 
programa de procedimento e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por concurso público, à empreitada referenciada e a despesa previsível constante da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação, bem como 
a composição do júri e a delegação de competências proposta para a aprovação de erros e omissões, 
como como para a solicitação e aceitação dos documentos de habilitação. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.3 – ASSUNTO – EMPREITADA DE "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES" - APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DE PROCEDIMENTO PARA 
CONCURSO PÚBLICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, informação e ficha de 
cabimento da Divisão Financeira, modelo do anúncio de concurso público, programa de procedimento 
e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por concurso público, à empreitada referenciada e a despesa previsível constante da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação, bem como 
a composição do júri e a delegação de competências proposta para a aprovação dos erros e omissões, 
como como para a solicitação e aceitação dos documentos de habilitação. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE LISTA DE CANDIDATOS À ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 
DE ESTUDO, RELATIVAMENTE AO ANO LETIVO 2015/2016. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Educação, lista provisória e ata, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de lista provisória nos 
termos da informação e ata do júri. ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA AJUDICAÇÃO, POR 
AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016 - 
ACRÉSCIMOS AOS CIRCUITOS SBM1, SBM2, SBM3, SBM6, SBM7 E SBM10, À ACLI GMH - 
TRANSPORTES ESCOLARES E SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, informação e ficha de cabimento, 
convite à apresentação de proposta e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por ajuste direto, nos termos da informação, bem como a despesa previsível aí 
elencada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA AJUDICAÇÃO, POR 
AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016 - 
ACRÉSCIMOS AOS CIRCUITOS SLV3 E SLV6, À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, informação e ficha de cabimento, 
convite à apresentação de proposta e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por ajuste direto, nos termos da informação, bem como a despesa previsível aí 
elencada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA AJUDICAÇÃO, POR 
AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO SLV4, À DUARTE & BRAZÃO. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, informação e ficha de cabimento, 
convite à apresentação de proposta e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por ajuste direto, nos termos da informação, bem como a despesa previsível aí 
elencada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO, 
POR AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AOS CIRCUITOS AP1, AZ1, AZ2, AZ3, AZ4 E AZ6, À SIMPLY - VIAGENS E 
TRANSPORTES; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, informação e ficha de cabimento, 
convite à apresentação de proposta e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por ajuste direto, nos termos da informação, bem como a despesa previsível aí 
elencada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO, 
POR AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO SBM4, A MANUEL RITA D‘ASSUNÇÃO. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, informação e ficha de cabimento, 
convite à apresentação de proposta e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por ajuste direto, nos termos da informação, bem como a despesa previsível aí 
elencada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação. ---------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.7 - ASSUNTO – RELAÇÃO DE FATURAS EM DÍVIDA HÁ MAIS DE 8 ANOS (PARA 
ANULAÇÃO). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Auditoria, Controlo Interno e Património e parecer jurídico da Divisão 
Jurídica e Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
procedendo nos termos aí propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE LOTE 
DE TERRENO CEDIDO À SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES EM 
DIREITO DE SUPERFÍCIE EM 03 DE DEZEMBRO DE 1998. -------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira – Auditoria, Controlo Interno e Património, 
Informação de Cabimento, Cópia das Escrituras celebradas com a Sociedade Columbófila de São 
Bartolomeu de Messines e com a União Desportiva Messinense, Cadernetas Prediais, Certidões do 
Registo Predial de Silves, Alvará de Loteamento n.º 2/2014 e Plantas de Síntese, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e mandatar a 
Exma. Sra. Presidente para a outorga do aditamento à escritura em referência. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE VALORES A COBRAR PELOS INGRESSOS PARA O 
CONCERTO DO GRUPO VIRGEM SUTA, A REALIZAR EM 29 DE JANEIRO DE 2016 INTEGRADO 
NA RÚBRICA "LADO B". --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço dos impressos em 10,00 € (dez 
euros), valor com IVA incluído; bem como fixar em 8,00 € (oito euros), valor com IVA incluído, para os 
impressos destinados à Tertúlia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROCESSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
RELATIVAMENTE À AQUISIÇÃO DO PRÉDIO URBANO CHALÉ CALDAS VASCONCELOS, SITO 
NA RUA MASCARENHAS GREGÓRIO, EM ARMAÇÃO DE PERA. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço de Património Cultural, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 
aquisição do prédio em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE FOGOS SITOS NO BAIRRO CAIXA 
D‘ÁGUA, EM SILVES: CASA N.º 1 DA RUA CENTRAL A LEONEL ADANJO; CASA N.º 5 A 
FELISMINA MENDES FERNANDES; E LOTE 8-R/C-DTº. A BRUNA CÁTIA PAIS MAIA. -------------------  
 ----------- Presentes informações do Setor de Ação Social, matriz de classificação e declaração de 
Felismina Mendes Fernandes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
procedendo nos termos aí propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - DESPACHO DE NOMEAÇÃO DE MARCO ANTÓNIO BAETA JÓIA, 
COMO CONSELHEIRO LOCAL PARA A IGUALDADE. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente despacho e curriculum vitae, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE 
AO PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM TORRE, FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PERA, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 1683/19990804, E ARTIGO 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 97, SECÇÃO "A", DA FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PERA. ------------------  
 ----------- REQUERENTE: Isabel Maria Franco Cabrita Ferreira. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES INERENTES AO EVENTO "FIM DE ANO DE ARMAÇÃO DE PERA - 2015/2016", 
NOMEADAMENTE MÚSICA AO VIVO COM A BANDA "IRIS", ATUAÇÃO DO DJ CHINA E 
ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, ATIVIDADES ESTAS COM INÍCIO ÀS 22H00 DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 2015 E TÉRMINO ÀS 03H00 DE 1 DE JANEIRO DE 2016, NA PRAIA DOS PESCADORES EM 
ARMAÇÃO DE PERA - RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Polis Apoteose. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento apresentado e Licença de Ruído n.º 67/2015, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA JUNTO À 
PRAIA DOS PESCADORES, EM ARMAÇÃO DE PERA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FIM DE 
ANO DE ARMAÇÃO DE PERA - 2015/2016", DAS 22H00 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 
TÉRMINO ÀS 03H00 DE 1 DE JANEIRO DE 2016, NA PRAIA DOS PESCADORES EM ARMAÇÃO 
DE PERA - RATIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Polis Apoteose. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento apresentado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DE ANABELA CASIMIRO DOS ANJOS, 
COMO COORDENADORA DOS SERVIÇOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE À 
DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÓNIO. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DE CARLOS ALBERTO CORREIA 
ROCHA, COMO COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE CULTURA, PERTENCENTE À DIVISÃO DE 
CULTURA, TURISMO E PATRIMÓNIO. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CASA DO POVO DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES E O MUNICÍPIO DE SILVES, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015, 
AQUANDO DO 81.º ANIVERSÁRIO CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - 
APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO ATO DA SUA ASSINATURA. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente Proposta da Exma. Sra. Presidente e Protocolo de Parceria, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta, ratificando o despacho 
da Exma. Sra. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA AJUDICAÇÃO, 
POR AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO SLV1, À UNIÃO DESPORTIVA MESSINENSE. ----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, Informação de Cabimento, Convite à 
Apresentação de Proposta e Caderno de Encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por ajuste direto, nos termos da informação, bem como a despesa previsível aí 
elencada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo àquela informação. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PREÇO PARA VENDA DO LIVRO "POR 
ESTE RIO ACIMA", DE CUSTÓDIO NUNES RITA. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Biblioteca Municipal, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 
nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.21 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PREÇO PARA VENDA DO LIVRO "THE 
SIEGE AND CONQUEST OF SILVES 1189 - A TALE OF THE THIRD CRUSADE BY AN 
ANONYMOUS CRUSADER". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Biblioteca Municipal, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 
nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.22 - ASSUNTO – PROJETO "ALMA WATER" A IMPLEMENTAR PELA ÁGUAS DO 
ALGARVE, S.A." - CARTA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SILVES PARA RATIFICAÇÃO DA 
ASSINATURA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Proposta apresentada pela Exma. Sra. Presidente e Carta de Apoio, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta retificando o despacho 
da Exma. Sra. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.23 - ASSUNTO – BTL - BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2016 (2 A 6 DE MARÇO) - 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO STAND ALGARVE. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Informação do Setor de Turismo e Informação de Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 
nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.24 - ASSUNTO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2016. ------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira – Secção de Contabilidade, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
procedendo nos termos aí propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.25 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÕES DE COMPROPRIEDADE RELATIVAMENTE 
AOS PRÉDIOS: MISTO, SITO EM ESTEVAIS, CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º1232/19940415, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 10 DA SECÇÃO "1B" 
E ARTIGO MATRICIAL URBANO 2322 DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PERA; E 
MISTO, SITO EM SÃO LOURENÇO, CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O 
N.º1656/19981210, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 71 DA SECÇÃO "1B" E ARTIGO 
MATRICIAL URBANO 2518 DA UNIÃO FREGUESIAS ALCANTARILHA E PERA. ----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Elsa Cristina Marques Gonçalves Freire. ------------------------------------------------  
 ----------- Presente Parecer Jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa e Requerimento apresentado, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.26 - ASSUNTO – FESTIVAL AL MUTHAMID, A OCORRER EM 12 DE FEVEREIRO DE 
2016 PELAS 21H30, NO TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO, SILVES - PROPOSTA DE 
COBRANÇA DE INGRESSOS PELO VALOR DE 8,00 € (OITO EUROS) ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 
nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.27 - ASSUNTO – MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CULTURAL ENTRE O 
MUNICÍPIO DE SILVES E A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE (ORQUESTRA CLÁSSICA DO 
SUL). ---  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente Informação do Sector da Cultura, Informação de Cabimento e Minuta de Protocolo, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.28 - ASSUNTO – PLANO DE ATIVIDADE OPERACIONAL CIVIL - PROPOSTA DE 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 1 E O MUNICÍPIO 
DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Informação do Serviço de Proteção Civil e Florestas, Informação de Cabimento e 
Proposta de Protocolo, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.29 - ASSUNTO – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA NO 
CÁLCULO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, incluir o saldo da Conta de Gerência de 2015, no 
cálculo dos fundos disponíveis, de acordo com a informação. -------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 doze horas e quarenta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente 
da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E eu___________________________________, Assistente Técnica da Câmara Municipal de 
Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


