
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 4  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2016.  -------------------------  
 ----------- Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e dez 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, Sra. Maria 
Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Dra. 
Ana Cristina Sousa Ferreira Santos e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ---------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. Fernando 
Serpa que se fez substituir pela Sra. Vereadora Prof.ª Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe 
seguia sucessivamente na lista.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d`Almeida Teixeira, Assistente 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 5.368.121,20 € (cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e um euros 
e vinte cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 488.071,24 € (quatrocentos e oitenta e oito 
mil, e setenta e um euros e vinte e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos dizendo que “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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou de seguida a entregar, os esclarecimentos pedidos pela Vereação 
Não Permanente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1 – Despesa com o consumo de energia elétrica; -----------------------------------------------------------  
 ----------- 2 – Receita/Despesa com a água; -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3 – Receita/Despesas da Biblioteca Municipal; ---------------------------------------------------------------  
 ----------- 4 – Receitas da Componente de apoio à Família (JI); ------------------------------------------------------  
 ----------- 5 – Protocolo com a Orquestra Clássica do Sul; -------------------------------------------------------------  
 ----------- 6 – Instalações Desportivas Municipais; ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 7 – Ação Social (habitação); ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 8 – Castelo (relatório). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho tomou a palavra dizendo que “finalmente os dois 
Camiões RSU, um para Contentores e outro para Molok`s já foram entregues e já se estão ao serviço. 
E encontra-se a decorrer o concurso para a aquisição de uma terceira Viatura RSU de contentores, 
que irá melhorar a limpeza.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A equipa dos Pedreiros encontra-se na freguesia de S. Bartolomeu de Messines e na 
Freguesia de Algoz/Tunes, a equipa dos Calceteiros encontra-se na Freguesia de Silves, os pintores 
na freguesia de S. Bartolomeu de Messines e Silves e a equipa da Rede Viária (Betuminoso) encontra-
se na freguesia de Pera e na de Silves.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seguidamente passou a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís a dar conhecimento das 
atividades de novembro de 2015:---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- -Informar que a Biblioteca Municipal de encontra encerrada de 01 a 12 de fevereiro, devido à 
necessidade de realização de inventário anual; --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- - De 04 a 29 de fevereiro o Museu Municipal de Arqueologia e o Museu do Traje e das 
Tradições apresentam ao público, dos 7 aos 15 anos, a atividade “Reflectidos no Espelho”, trata-se de 
uma atividade de observação e representação de autocrítica e exploração da imagem individual; --------  



 
 

 

 

 

 ----------- - A Exposição “Traços do Património” – Resultante dos desenhos do “Encontro Nacional dos 
Urban Sketchers”, continua patente ao público no Castelo de Silves; ----------------------------------------------  
 ----------- - Ainda de 04 a 29 de fevereiro, o Edifício dos Paços do Concelho acolhe mais uma 
exposição documento do mês, desta feita dedicada à “Cruz de Portugal” – Monumento Nacional; --------  
 ----------- - Até ao dia 28 de fevereiro a Casa Museu João de Deus apresenta, na sua sala polivalente, a 
Exposição “Rotinas da Morte” – A dupla visão, incluída no Ciclo de Fotografia de João Tata Regala; ----  
 ----------- - Ontem, dia 2 de fevereiro, ocorreu mais um encontro de “Malha ó Mania”, na Biblioteca 
Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- - Hoje, dia 3 de fevereiro, o Teatro Mascarenhas Gregório recebe a peça “ID – A tua marca na 
NET” que proporcionará a 150 alunos dos 2.º e 3.º Ciclos das Escolas do concelho a possibilidade de, 
através da representação, serem alertados para a utilização correta e segura das tecnologias de 
informação, designadamente a internet, o telemóvel e as redes sociais; ------------------------------------------  
 ----------- - No dia 5 de fevereiro a Fissul recebe as tardes de convívio de carnaval, destinada aos 
munícipes que integram as classes do Desporto Sénior do Município e todos os séniores do Concelho 
em geral; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- - Nos dias 7 a 9 de fevereiro, São Bartolomeu de Messines e Armação de Pera receberão os 
Festejos Carnavalescos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- - Ainda no dia 7 de fevereiro, a União Desportiva Messinense levará a cabo o seu XXI Torneio 
de Futebol Juvenil – Rui Cuiça Luís – Benjamins, no Estádio Municipal. ------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 02 de fevereiro de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis é de 1.556.881,92 € (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, 
oitocentos e oitenta e um euros e noventa e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra dizendo “começo por relembrar a 
necessidade urgente de intervenção a Capela da Nossa Senhora dos Aflitos em Armação de Pêra, 
nomeadamente no que respeita à pintura, arranjo do telhado, entre outras coisas necessárias. -----------  
 ----------- Outro assunto, tem a ver com a inexistência de iluminação na rotunda de Alcantarilha, que 
continua às escuras. Eu passo ali todos os dias e é um local muito movimentado e às vezes estão lá 
carros parados, o que torna a situação perigosa, pois não existe a devida iluminação. Que haja da 
parte das Estradas de Portugal alguma informação, porque já há alguns meses que a situação se 
arrasta. -  
 ----------- Também gostava de saber para quando o término das obras do Vale do Olival, e para quando 
a reposição da calçada na zona do mini-golf, uma vez que o verão está a chegar e estas obras 
deveriam estar concluídas até lá. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicitava um relatório com o custo das viaturas da câmara comparativamente com 
2014/2015”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a esclarecer que “em relação à Capela existente na Fortaleza 
de Armação de Pêra, a mesma vai ter intervenção brevemente. Nós temos feito vários pedidos, não só 
acerca da Rotunda de Alcantarilha, mas acerca da de Silves, na inserção junto ao túnel que dá acesso 
à Estação de Silves, e da pequena rotunda que dá acesso à Freguesia de Estômbar, são estas as três 
situações urgentes que estão identificadas por nós e que têm sido alvo de vários pedidos às 
Infraestruturas de Portugal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente já alertou pessoalmente o responsável da EDP, tendo este respondido que 
vai ver, que vai ligar, mas a verdade é que até agora não resolveu nada, mas nós não vamos desistir e 
vamos continuar insistindo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça tomou a palavra, referindo que “na passada reunião de 20 
de janeiro tinha questionado se tinham a noção do que gastaram com o champanhe para a Festa de 
Passagem de Ano em Armação de Pêra, e a senhora vereadora referiu que sim, mas não me 
chegaram a ser entregue os valores.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís, passou a informar “que foram sessenta e três (63) garrafas de 
champanhe (cada uma custou 1,00€), e seis das quais o Sr. Presidente da Junta veio buscar para os 
músicos, bem como cerca de mil e duzentos (1200) copos. E foi uma passagem de ano que deu azo a 
tanto comentário, mas como vêm foi uma passagem de ano que nem chegou a 100,00 € (cem euros).”  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça, retomou a palavra questionando o Sr. Vice-Presidente 
“se já há desenvolvimento quanto ao programa para a seção de águas?”. ---------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, retomou a palavra questionando o Sr. Vice-
Presidente “se já há desenvolvimento quanto ao programa para a Secção de Águas?”. ---------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente fazendo uso da palavra esclareceu que “está a avançar, mas a Dra. 
Isabel Cabrita, chefe da Divisão Jurídica e Administrativa poderá esclarecer a situação atual”. ------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita tomou a palavra esclarecendo que “está previsto realizar-se o 
contrato com a AIRC – Associação Informática da Região Centro e a passagem será feita quando 
terminar o contrato com a empresa que temos atualmente, e tenho em mim, que será durante o mês 
de Maio do corrente ano”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tomou a palavra colocando a seguinte questão a senhora 
Vereadora Luísa Luís: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Gostaria que me esclarecesse sobre os acréscimos dos transportes escolares, parece-me a 
mim, que este ano está a ser uma situação anormal, mas posso estar enganado. Nós estamos aqui há 
dois anos e sempre existiram acréscimos pontuais em dois ou três circuitos, um ou outro aluno em 
determinados circuitos, mas penso que este ano estes acréscimos aconteceram em quase todos os 
circuitos, ou estarei enganado? Agradecia que me esclarecessem, desta situação, que de certeza terá 
uma justificação até fácil de se perceber.”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra passando a esclarecer que “realmente está a 
ser um ano anormal, depois de os transportes já estarem a funcionar foram feitos mais pedidos. Há 
aqui uma falta de articulação por parte das escolas, que deveriam fornecer-nos os dados dos alunos - 
com isto não estou a dizer que a culpa é da escola - mas o que acontece muitas vezes é os pais não 
pedirem o transporte na altura da inscrição e quando os concursos são feitos, são através de uma 
estimativa do ano anterior. O que aconteceu este ano foi que foram feitos posteriormente duzentos e 
oitenta (280) pedidos, obviamente que este aumento implicou esses acréscimos. -----------------------------  
 ----------- Como os pedidos não foram feitos na altura certa, basta que o veículo utilizado esteja 
completo, para que haja logo um acréscimo. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tínhamos conhecimento deste valor porque houve a aprovação de transportes para 
2016/2017 no Concelho Municipal de Educação, e esta foi uma das questões focadas e onde foi 
solicitado aos directores das Escolas que nos facultassem um número mais aproximado, para que 
situações destas sejam evitadas, se bem que o novo concurso já irá com base nestes dados deste 
ano.” ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, continuou questionando “e se a situação fosse inversa, ou 
seja, se o número de alunos fosse inferior aos que estava estipulado no concurso?” -------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís, passou a esclarecer que “o concurso é baseado no limite 
máximo de lugares que a carrinha precisa para fazer o circuito, ou seja se para um circuito uma 
carrinha de 9 lugares é suficiente para fazer uma só viagem, é essa que é utilizada, se não terá que 
ser uma maior. Mas o transportador é que tem que ver qual o veículo necessário, para fazer o circuito.”  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita fazendo uso da palavra explicou “existem dados que são fixos, o 
número de quilómetros (Km), a distância feita e qual o n.º alunos, informação que nos é fornecida na 
altura que é elaborado o concurso.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação às viagens isso não é submetido à concorrência, são fatores subjetivos, agora o 
número de viagens que vão fazer e o tipo de veículo utilizado, é que lhes vai dar a rentabilidade e a 
diferença no preço, e é por isso que o concurso é público. O que eles nos vão apresentar é o custo 
que nos levam de transportar do local “A” ao “B”, aquele número de alunos, agora se fazem uma ou 
mais viagens, isso já é com eles, o que nos interessa a nós é o preço do quilómetro (Km) que nos 
apresentam.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Cristina Santos fazendo uso da palavra aludiu “apresento aqui em 
reunião de câmara o Voto de Pesar, pelo falecimento de um grande político e autarca, Sr. Luís Patrício 
Pereira Ricardo, Membro do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia de Armação de Pera, um 
homem de grandes ideais e grandes lutas, um grande democrata, preocupado com as questões 
sociais sempre em prol da população e muito em particular da população de Armação de Pera, e 
assim quero, em nome da bancada do PS, uma vez que, foi este partido que ele defendeu sempre, 
apresentar este voto de pesar muito merecido, uma grande homenagem a este homem, que nos 
deixou.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos:- 
 ----------- Munícipe: Dra. Cláudia Caroço, Proprietária da Farmácia de S. Marcos da Serra. ----------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Assunto: Viabilidade da Farmácia de São Marcos da Serra. --------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Cláudia Caroço iniciou a sua intervenção dizendo “iniciei a minha atividade como 
Farmacêutica em Silves, em 1995 e o que me traz aqui é a atual situação da Farmácia de S. Marcos 
da Serra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Farmácia não tem “saúde financeira”, o que esta a inviabilizar não só o retorno económico 
que posso ter, não me permitindo retirar o valor do dinheiro que investi, ou seja, eu estou a pagar para 
vender medicamentos, por outro, tenho uma enorme dificuldade em me abastecer de medicamentos 
de forma a poder fornecer aos residentes o que necessitam.  --------------------------------------------------------  
 ----------- Dentro deste panorama, que não é o único no país, e eu apenas sou mais um exemplo infeliz, 
o que venho aqui solicitar é a transferência da Farmácia para São Bartolomeu de Messines, 
pretendendo poder viabilizá-la em virtude do número de habitantes aí existentes em relação a S. 
Marcos da Serra, de forma a poder vender mais, para ganhar a capacidade de sustentabilidade e 
continuando a dar assistência aos utentes de S. Marcos da Serra. -------------------------------------------------  
 ----------- Para além de que, desde o ano de 2012 a situação alterou-se, uma vez que a margem que 
obtinha sobre os preços dos medicamentos desceu acentuadamente e, neste momento, a farmácia 
não tem capacidade para poder assistir as pessoas como devia. Não bastando esta conjuntura, a 
minha renda que era de 300,00 € aumentou substancialmente para 500,00 €, sendo um aumento muito 
significativo, logo mais um contributo para a minha falta de capacidade financeira.  ---------------------------  
 ----------- Por outro lado, a assistência médica no Centro de Saúde, na teoria, deveria ser 3 vezes por 
semana, mas isso não acontece. Só para terem uma noção, neste ano de 2016, no mês de janeiro, só 
houve médico de família no Centro de Saúde durante 1 dia e meio, e consultórios particulares não 
existem.  
 ----------- Perante este quadro, eu presumo que os preços dos medicamentos irão aumentar, e não está 
prevista a instalação de um médico particular em S. Marcos da Serra. Este é o panorama que existe o 
qual não se vai alterar em breve. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que venho propor aqui à camara, e reiterando o que já aqui foi dito, era poder deslocar a 
Farmácia existente em S. Marcos da Serra para a vila de S. Bartolomeu de Messines, mantendo-a no 
concelho, e criar em S. Marcos da Serra um serviço de Parafarmácia, que desse apoio à população 
em questões mais simples, como é o caso de uma gripe, uma dor de cabeça ou mesmo uma medição 
de tensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nos casos de venda de medicação com receita a entrega seria ao domicílio, isto porque trata-
se de uma população idosa, sem meios de deslocação, e assim daríamos apoio às mesmas.  ------------  
 ----------- Uma vez que tenho duas pessoas a trabalhar comigo, uma delas ficaria responsável por esse 
apoio. ---  
  ---------- Esta proposta poderia ser estabelecida através de protocolo como a camara entender, sendo 
este o meu propósito e julgo que o protocolo era benéfico tanto para a camara, como para a freguesia 
e sobretudo para a população de S. Marcos da Serra. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente ontem ligou-me e informou-me que a resposta da Câmara, relativamente à 
minha proposta de transferência, era negativa, pelo que tenho duas questões: ---------------------------------  
 -----------  1 - Que alternativas existem para que, tanto eu como a população de S. Marcos da Serra, 
possa continuar a ter medicamentos? ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2 – Por outro lado, a legislação é muito intricada e com o Infarmed é muito difícil de 
estabelecer um contacto e trata-se de uma situação muito técnica. Porque não é preconizado para S. 
Marcos da Serra a abertura de um posto de abastecimento. Eu como Farmácia, saio para S. 
Bartolomeu de Messines e viabilizo-me, enquanto pessoa individual, enquanto entidade empregadora 
e enquanto equipamento para o concelho. O concelho não perde este equipamento. ------------------------  
 ----------- Assim, S. Marcos da Serra mantém a assistência através de um posto de abastecimento. O 
posto não tem as implicações legais por parte do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I.P. para a sua instalação, é um processo mais célebre, vive na dependência de 
uma farmácia, pelo que haverá um concurso que será extensível a todas as Farmácias do concelho. 
Tenho conhecimento de um caso idêntico com a Câmara de Alzejur, que teve o mesmo problema em 
Odeceixe em 2014 e num curto espaço de tempo o posto estava instalado. -------------------------------------  
 ----------- O concelho ganhava, porque a população de S. Marcos da Serra perde com a saída da 
farmácia do concelho. E esta é a minha exposição quanto a este assunto.” -------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “como deve calcular o nosso interesse 
é defender os interesses da população. A viabilidade financeira da farmácia depende de quem está à 
frente da mesma, obviamente. Nós já tivemos agendadas algumas reuniões com o Infarmed, bem 



 
 

 

 

 

como estabelecida alguma troca de e-mail, desde que a Dra. Cláudia esteve cá em dezembro, de 
forma a poder esclarecer a situação junto do Infarmed e verificar as possibilidades e ofertas que terão 
face a esta deslocação da farmácia, porque não estou contra o particular, mas tenho que defender os 
dois lados e a minha defesa prende-se em maior escala, como deve calcular, para com a população. --  
 ----------- Mas, nunca na expetativa de poder bloquear aquilo que possa ser o desenvolvimento 
económico do espaço em si, em virtude de estar a empregar duas pessoas, nem da movimentação 
que pode trazer para o próprio local.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por isso é que nós executivo permanente, não somos a favor da proposta apresentada 
relativa à transferência do alvará para S. Bartolomeu de Messines, porque queremos propor ao 
Infarmed, de uma forma muito mais justa, a possibilidade de abertura de um novo concurso de um 
novo alvará para S. Bartolomeu de Messines, tendo em atenção o n.º de habitantes de S. Bartolomeu 
de Messines. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste caso em concreto o alvará mantinha-se em S. Marcos da Serra e abria um novo em S. 
Bartolomeu de Messines, podendo funcionar os dois. Temos esta perspetiva e seria de ponderar, não 
estando a inviabilizar a hipótese de abrir a farmácia em S. Bartolomeu de Messines, mas nunca 
perdendo a hipótese de continuar aberta em S. Marcos da Serra. Assim poderiam funcionar as duas 
farmácias, havendo também a possibilidade de poder ficar em S. Marcos uma farmácia ou uma 
Parafarmácia.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Cláudia Caroço respondeu que “ao abrir um concurso inviabiliza a transferência 
de S. Marcos da Serra, condicionando de forma muito forte o acesso da população de S. Marcos da 
Serra ao acesso ao medicamento. Assim de que forma a Sra. Presidente prevê que a abertura de uma 
farmácia em S. Bartolomeu de Messines me irá aliviar a mim?” ao que a Sra. Presidente respondeu 
que “não é uma questão de aliviá-la a si, mas sim encontrarmos a forma mais justa, de permitir que 
abra um concurso para colocar um alvará em S. Bartolomeu de Messines, e julgo que é justo que se 
mantenha.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente: “O que a Dra. Cláudia Caroço pode extrair disto, é que é 
decisivo, para este executivo não perder o alvará de S. Marcos da Serra, e com esta proposta a ser 
apresentada, pretendemos não perder o alvará de S. Marcos da Serra, bem como proceder à abertura 
de concurso para um novo alvará em S. Bartolomeu de Messines, ao qual poderá concorrer e ai 
poderá ter dois postos de Farmácia. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que disse acerca da questão dos cuidados médicos à população de S. Marcos da Serra 
não corresponde ao conhecimento e informação de que disponho. Tenho acesso direto com o ACES – 
Agrupamentos de Centros de Saúde e existe uma contratação de um profissional para S. Marcos da 
Serra, através de uma empresa, mas atendendo às características visíveis, nomeadamente, falta de 
transporte e todos os condicionantes que S. Marcos da Serra tem e que cada vez são mais agravados, 
e permitir que o alvará fosse transferido seria mais uma situação de condicionalismo, mas vou deixar 
os vereadores darem a sua opinião quanto a este assunto.” ---------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Cláudia Caroço prosseguiu questionando “sendo feito o pedido pela Câmara ao 
Infarmed, qual o prazo estabelecido para a abertura desse concurso?” -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “o prazo não lhe posso dizer, pois ainda continuo a solicitar 
que seja agendada uma reunião. Terão de ser discutidos, esclarecidos e ponderados vários aspetos, e 
o que posso garantir é que não vamos desistir, e estou sensibilizada para ver o que será possível 
fazer.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto iniciou a sua intervenção dizendo que “agradeço a sua 
vinda aqui, todos nós estamos a representar os interesses da população. Relativamente a este 
assunto existem algumas dúvidas que gostaria que ficassem esclarecidas. Queria perguntar-lhe se 
para além das dificuldades financeiras, a farmácia também tem falta de medicamentos?” -------------------  
 ----------- A Dra. Cláudia Caroço respondeu que “não se trata só da situação da farmácia de S. Marcos 
da Serra, mas sim de inúmeras farmácias pelo país todo, tendo os fornecedores critérios diferenciados, 
caso se trate de farmácias em insolvência ou uma farmácia sem capacidade financeira para proceder 
aos pagamentos dos medicamentos.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu questionando “se no caso de não aguentar 
financeiramente a continuação da farmácia aberta em S. Marcos da Serra, o que vai acontecer a curto 
prazo?” -  
 ----------- A Sra. Dra. Cláudia Caroço respondeu que “antes de tentar a transferência da Farmácia para 
outras instalações, e na medida em que tenho duas pessoas a trabalhar comigo, irei prescindir da 
prestação dos serviços das mesmas, ficando sozinha a assegurar a farmácia, dado a falta de 



 
 

 

 

 

capacidade para pagar os salários, e em última análise deixava de haver medicamentos para 
abastecer a população. Isto na melhor das hipóteses, não estou a falar no próximo mês,  mas estou a 
falar até ao final do ano se a situação se mantiver, continuando a haver alvará para Farmácia em S. 
Marcos da Serra mas efetivamente sem haver farmácia.” -------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “até lá poderá haver alterações, 
não pela alteração da população ou pelo aumento da ida aos médicos. ------------------------------------------  
 ----------- Neste caso há que ter o bom senso e ver o que é mais vantajoso para a população. Penso 
que também um dos dados que está aqui a faltar, e como tem sido prática, é a pronúncia por parte da 
junta da Freguesia ou Assembleia de Freguesia, que esta ouça a população, para que se possam 
manifestar quanto a esta situação. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por outro lado, assim não estarei em condições de deliberar, porque será necessário o 
Executivo estar completo, principalmente em situações como estas. Eu pessoalmente não estarei em 
condições de deliberar por falta dos dois elementos que não se encontram hoje, o Dr. Fernando Serpa 
e o parecer da Junta de Freguesia.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio esclarecendo que “o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa não irá 
estar presente durante duas semanas e esta situação tem timings que temos que respeitar. 
Relativamente à junta de freguesia a mesma fez-nos chegar um abaixo-assinado da população, quanto 
à transferência da Farmácia, o qual iremos fazer chegar até vós.  --------------------------------------------------  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa irá então verificar o prazo, 
dado haver prazos para responder ao Infarmed, tendo a Dra. Isabel Cabrita, informado os presentes 
que o ofício do Infarmed foi rececionado em 18 de dezembro de 2015, sendo prazos administrativos 
logo, temos 60 dias uteis para responder.” ---------------------------------------------------------------------------------    
 ----------- A Sra. Presidente disse que “temos tentado por diversas vezes agendar uma reunião, tanto 
em dezembro como em janeiro, mas não tem havido disponibilidade por parte do Infarmed para nos 
receber.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto tomou a palavra dizendo que “quando for a tomada de 
decisão, vamos ter que ponderar alguns fatores apresentados pela Dra. Cláudia Caroço. Em teoria 
para defesa da população seria mais fácil emitir parecer desfavorável à pretensão da proprietária. No 
entanto: para defesa da população de São Marcos da Serra, parece-me melhor permitir a transferência 
da farmácia e a abertura de um posto de medicamentos, do que deixar a médio prazo, o encerramento 
da família da farmácia por incapacidade financeira, ou será melhor ter uma farmácia aberta com 
alvará, mas sem medicamentos para servir a população? ” -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “trata-se de uma situação 
complexa e é por isso que aqui estamos. Por um lado a decisão política será sempre a mais fácil, 
percebo que a Junta de Freguesia esteja contra a transferência da Farmácia, assim como a posição do 
Executivo Permanente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tenho é dúvidas que o problema possa resolver-se assim. O que gostaria de perceber e uma 
vez que não disponho de dados suficientes, é se uma Farmácia em S. Marcos da Serra seja a que 
está no momento ou outra que possa vir, será alguma vez viável do ponto de vista económico e 
financeiro. Não sei se isso já aconteceu antes, não sei se as condições em termos de população são 
as mesmas ou não, mas o que gostaria de perceber é se qualquer tipo de equipamento como este, a 
curto medio prazo seria viável em S. Marcos da Serra? E penso que se ponderassem outras situações, 
que não sendo porventura as mais fáceis, poderiam resolver o problema de uma forma mais célere, 
evitando que a situação se arraste tanto para a farmácia bem como para a população. ----------------------  
 ----------- Também friso que o que a Vereadora Dra. Maria Graça Neto quis dizer, nomeadamente 
quanto a manter lá a farmácia nas condições existentes e as que virão em curto prazo, possam 
resolver a situação da população. A Farmácia estar lá não significa que dê o apoio necessário à 
população. E é isto que coloca alguma dificuldade em termos de avaliação.  -----------------------------------  
 ----------- A nossa preocupação deve-se centrar na população e se for possível, devemos viabilizar a 
transferência em nome da população de S. Marcos da Serra, mesmo havendo a possibilidade de abrir 
um novo alvará para S. Bartolomeu de Messines. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- E tenho algumas duvidas se o facto de continuar a existir a farmácia, a mesma possa 
assegurar o apoio que a população precisa. Contudo, a decisão mais fácil, pode não resolver o 
problema, podendo só adiá-lo levando a ficar com uma situação mais grave.” ----------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “a minha experiencia enquanto 
vereadora não permanente, permitiu-me verificar várias situações, embora possam não ser 
semelhante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Os concursos quando abrem em determinados locais para Farmácia, algumas vezes a 
intenção é a de ir para outro local, como aliás aconteceu há alguns anos em Tunes, que pediu a 
transferência para S. Bartolomeu de Messines. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A verdade é que S. Marcos da Serra já perdeu os CTT, as escolas têm poucos alunos e já 
perdemos transportes rodoviários necessários e temos tentado mantê-los. --------------------------------------  
 ----------- Não podemos é permitir para o desfavorecimento da população de S. Marcos da Serra. --------  
 ----------- A continuar assim e compactuando com estas situações vai levar a que as pessoas se 
mudem para as cidades, para os grandes centros. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Alvará para se manter tem que cumprir determinadas circunstâncias, e é com base nestas 
circunstâncias que nós, Executivo Permanente, teremos de encontrar formas para o alvará se manter 
em S. Marcos da Serra.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  O que aconteceu anteriormente permitiu-me aprender alguma coisa, e estou a falar de 
quando fui vereadora não permanente. É certo que as pessoas têm bastantes intenções quando vem 
falar connosco, mas por vezes não se concretizam. Estas formas terão de ser discutidas mas no meu 
entendimento pessoal não passa por perder o alvará existente em S. Marcos da Serra.” --------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Cláudia Caroço tomou a palavra dizendo que “para a atribuição do alvará têm que 
cumprir determinados requisitos e critérios.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas não tendo eu capacidade económica para manter a Farmácia aberta só me restam duas 
alternativas; ou mantenho a porta da Farmácia aberta não tendo medicamentos para a população ou 
por outro lado fecho a porta. O fechar da porta e está considerado na lei, pode ser feito no prazo de um 
ano.   ----  
 ----------- Recordo a situação da Farmácia de Tunes, houve um pedido de transferência de Tunes para 
S. Bartolomeu de Messines, posteriormente foi aberto concurso para Tunes para o qual eu concorri. A 
Farmácia de S. Marcos da Serra foi para Tunes. E depois fui eu para S. Marcos. ------------------------------  
 ----------- A Farmácia “Sequeira Correia” em S. Bartolomeu de Messines, entrou em colapso financeiro 
como está a entrar a minha - e foi tirada do concelho e deslocada para a Guia.  Não concordamos com 
a perda da Farmácia de S. Marcos da Serra, e estamos a tentar verificar a possibilidade de abrir mais 
um alvará em S. Bartolomeu de Messines. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação aos protocolos, e como a Sra. Presidente diz “o mundo está cheio de boas 
propostas”, estive a falar com o Presidente da Junta nomeadamente sobre o abaixo-assinado, onde 
frisa que a população não está contra a transferência da Farmácia, mas sim estão contra a saída do 
equipamento que lhes dá acesso ao medicamento.”  -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: José Silvestre.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Terreno do Estádio Municipal de Armação de Pera. -------------------------------------------  
 ----------- O Sr. José Silvestre tomou a palavra dizendo que “venho aqui novamente questionar: 
relativamente ao terreno cedido para a implantação do Estádio Municipal de Armação de Pera, queria 
que me desse um esclarecimento para quando a assinatura da escritura. Tenho falado com o Sr. 
Fernando Santiago, que me informou que este assunto está quase a ser finalizado.” -------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “em primeiro lugar quero dizer-lhe que estamos muito 
gratos pela permuta, porque só assim conseguimos construir o Campo de Futebol em Armação de 
Pera. ----   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando tivemos conhecimento do processo em questão, o mesmo já estava a decorrer, e eu 
pessoalmente digo-lhe que não estou confortável com o tempo decorrido. Quando assumi funções, e 
como referi, sem ter conhecimento de causa, marquei uma reunião com todos os proprietários do 
terreno, e foi nessa reunião que tive conhecimento de que foram enviadas cartas em outubro de 2013, 
assinadas pelo Dr. Rogério Pinto, Presidente da Câmara na altura, notificando todos os proprietários e 
informando que estava prevista escritura para Outubro do mesmo ano. Não Compreendo como? --------  
 ----------- Além de estar preocupada com a situação, fiquei também alarmada com o atraso verificado, 
quer em termos de loteamento previsto, quer em termos da outorga da escritura, uma vez que o 
terreno para onde seria feita a permuta não era pertença total da Câmara Municipal. ------------------------  
 ----------- Por isto mesmo, tivemos de alterar o projeto de loteamento fazendo corresponder à parte da 
Câmara Municipal, e o restante ser transportado para outro terreno da Câmara Municipal com um novo 
projeto de loteamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Trata-se de uma situação que está a ser vista, e são processos que estão a ser resolvidos 
pelo Arquiteto João Matias e pelo Dr. João Aires, e lamento que esteja a passar por isso.”  ----------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “já nos conhecemos há muito 
tempo e quem está aqui não quer enganar ninguém muito menos eu. Quando essas cartas foram 
elaboradas não o foi de ânimo leve, tendo sido questionados os serviços e as pessoas que estavam a 
conduzir o processo. Houve avanços e recuos, também devido a outras obras estruturantes que se 
encontravam em curso, nomeadamente a Execução da Via Dorsal de Armação de Pera e da 
Intermunicipal de Armação de Pera, as quais mexeram muito com as permutas e cedências, mas nem 
a Dra. Isabel Soares nem eu, tivemos a intenção de enganar ninguém, muito menos a população e 
este executivo agora tem a obrigação de resolver essa permuta e que recebam o que merecem.  -------  
 ----------- Foi um benefício muito grande para o concelho, para a população de Armação de Pera e para 
o próprio Clube de Futebol “Os Armacenenses”, e para que fique registado, que ninguém anda aqui a 
enganar quem quer que seja, e sim, a apoiar a população e abrir o coração para finalizar o processo o 
mais rápido possível.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto interveio dizendo que “do que ouvi, os entraves que 
existem agora, são os mesmos que haviam no tempo do anterior executivo.” -----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “apenas pedia mais alguma paciência, 
pois às vezes as coisas não são resolvidas logo como se quer.” Tendo a Sra. Vereadora Dra. Cristina 
Santos concordado com o que o Sr. Vereador Paulo Pina acabara de proferir. ---------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente retomou a sua intervenção dizendo “o que a Sra. Vereadora Dra. 
Maria Graça Neto disse não é bem assim, uma vez que eu não estou a comprometer-me e não assinei 
qualquer protocolo que comtemplasse bens que não são da Câmara Municipal de Silves.  -----------------  
 ----------- As permutas foram feitas todas depois da Execução da Via Dorsal estar finalizada, assim eu 
nunca me poderia comprometer a celebrar uma escritura, uma vez que os terrenos não eram da 
câmara, não se podendo permutar com algo que não é propriedade do Município, ou seja, dar a 
alguém algo que não é nosso.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto rematou dizendo “que o que quis dizer é que os 
entraves existente são os mesmos.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “o que estou a tentar dizer é que temos que 
resolver este assunto, e o que interessa é que a obra que esta ali feita é muito boa para a população, 
embora a situação não tenha sido bem encaminhada.” ----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “concordo com tudo o que aqui foi 
dito, independentemente dos executivos que já se passaram, não há má fé.  Quando o protocolo foi 
assinado a ideia não surgiu da parte da Dra. Isabel Soares, uma vez que foram auscultados os 
serviços os quais informaram o executivo permanente de que o protocolo era válido e correto. Agora 
passado algum tempo, verificou-se que não está tudo correto e têm que ser corrigidas algumas 
lacunas, mas não há má fé.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu questionando “se o Sr. Vereador acha que ao enviar uma carta 
em setembro, com as eleições à porta, a dizer que a escritura iria ser assinado em outubro, esta 
correto?  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Só o que podemos dizer e para finalizar, e o que realmente importa, é fazer com que esta 
situação seja resolvida com a celeridade que merece.” ----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. José Silvestre prosseguiu informando que “um outro assunto de interesse para 
Armação de Pêra, prende-se com o seguinte: ao passar perto da Fortaleza de Armação de Pera, 
verifiquei que a Capela de Santo António, que é Património do Estado encontra-se muito abandonado, 
tendo falta de telhas, e uma vez que estamos no inverno era importante substituir.”. -------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra informando que “a Capela de Santo António foi 
cedida ao Município através de Auto de Cedência outorgado em 17 de setembro de 2009, celebrado 
com a Direção–Geral do Tesouro e Finanças, e o anterior executivo, e muito bem, tinha a intenção de 
recuperá-la, mas na altura não foi possível concretizar o pretendido.  ---------------------------------------------  
 ----------- No ano passado, também o queríamos fazer mas não foi possível, no entanto iremos levar a 
cabo uma intervenção, embora não seja o que se queria, mas por agora é o que é possível de ser 
intervencionado. O que efetivamente gostaríamos, era de poder fazer uma reforma maior, mas ainda 
no decorrer desta semana, vai ser levada a barquinha para serem substituídas as telhas e é o que 
temos calendarizado.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “este assunto já tinha sido falado para 
que houvesse uma intervenção e fico bastante satisfeito por saber, que vai ser feita uma intervenção 
brevemente porque efetivamente é urgente repor aquelas telhas não só da Capela, mas de todo o 
Equipamento. Há também necessidade de verificar a iluminação que também se encontra degradada. 



 
 

 

 

 

Existem peças que deveriam ser retiradas e a pintura também deveria ter uma intervenção quando 
houver melhoria do tempo. Sei que também existia um estudo feito pelo Setor de Património que 
implicava um apoio para intervenção da Capela na parte da madeira que está na eminência de poder 
cair.” ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Cristina Santos esclareceu que “se a recuperação e manutenção da 
Capela fosse da responsabilidade da Igreja eu saberia e já teria feito pressão ao Padre Beato.” ----------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Henrique Manuel dos Santos. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Viabilidade de construção de um prédio num talhão sito nos Canhestros e 
Cumeada - PDM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente explicou aos presentes o propósito da vinda do Sr. Henrique à 
reunião de Câmara, dizendo o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Como ao longo da zona dos Canhestros e da Cumeada existem locais com habitação, o Sr. 
Henrique apresentou há muito tempo atrás, um pedido de viabilidade de construção de um prédio num 
talhão de terreno que lhe pertence. Sucede, porém, que o PDM – Plano Diretor Municipal de 1995, que 
se encontra em vigor, não permite tal construção, a não ser que seja feita um a revisão pontual ao 
Plano. ---  
 ----------- Os serviços de Ordenamento verificaram a possibilidade de viabilizar a construção, tendo em 
conta que já existem outras construções, sendo eu foi pensada uma faixa onde seria possível 
construir, faixa esta ao longo da estrada. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se assim for, então será permitido o Sr. Henrique edificar nessa pequena faixa. -------------------  
 ----------- O documento que o Sr. Henrique mostrou foi o que foi publicado relativamente ao Relatório 
sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT), sendo que, o novo PDM ainda não está em 
vigor, tal como julgo que a minha secretária lhe transmitiu.” ----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Henrique Manuel dos Santos prosseguiu dizendo que “há coisas que estão bem vistas, 
mas encontram-se mal interpretadas por mim, mas julgo que as coisas aqui não estão corretas, pois 
não “bate a bota com perdigota”, e na aldeia dos Canhestros existem tantas casas porque só eu não 
tenho autorização para construir.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que a Sra. Presidente respondeu que “foi o que acabei de lhe dizer, temos que esperar 
para que seja resolvido.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Henrique Manuel dos Santos prosseguiu dizendo que “este talhão de 10.000 m² era 
tudo do meu avô, ficando depois para três herdeiros. Estou aqui desde 2001, e a minha insistência 
prende-se com o facto do meu pedido ser o único a não ser viabilizado.”-----------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente mostrou o mapa aos presentes, de forma a elucidar relativamente ao 
problema em questão, informando que “durante este ano de 2016 esta situação será incluída. Está 
previsto e tem que ser discutido com as entidades. Quando tiver mais notícias nós contactaremos 
consigo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO SIMPLES, DA OPERAÇÃO 
URBANÍSTICA SITA NO MONTE BOI, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Extremo Sul. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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.- ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS 
INACABADAS, DE UM EMPREENDIMENTO SITO NA AVENIDA RIO, EM ARMAÇÃO DE PERA. ------  
 ----------- REQUERENTE: Almagarça, imobiliária, SA. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------  
 ----------- O Sr. Arquitecto João Matias tomou a palavra dizendo que “este processo tem um parecer 
proveniente do Dr. João Aires de Goes relativo ao Pedido de Licença Especial para obras Inacabadas 
da Empresa Almagarça, Imobiliária, S.A., referente a um Empreendimento sito na Avenida do Rio, em 
Armação de Pera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que consta no parecer é que no âmbito desta operação urbanística foi cedido à Câmara 
Municipal uma área de 20.066,80 m², dos quais 15.399,70 m² que são objecto de Candidatura para 
Requalificação da Margem Direita da Ribeira de Alcantarilha e 4.667,10 m² que foi utilizada para o 



 
 

 

 

 

alargamento e passeio da Avenida Rio. Estas áreas foram integradas no domínio público municipal e 
cedidas por força das cedências obrigatórias ao abrigo do artigo 44.º do RJUE – Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi solicitado aos proprietários que apresentassem um estudo económico sobre o 
impacto/custo positivo na conclusão da obra ou negativo na sua demolição, caso a Câmara Municipal 
não conceda a licença, e foi solicitado também à fiscalização um relatório do que se encontra 
executado, tendo sido apresentada uma informação pelos serviços.  ----------------------------------------------  
 ----------- Em conclusão do parecer do Dr. João Aires de Goes que diz “será possível apreciar o 
interesse na conclusão da obra; as razões de ordem ambiental, urbanística, técnica e económica que 
desaconselham a demolição (que será sempre uma ultima ratio do procedimento administrativo); e, em 
consequência, deferir ou não o pedido de Licença Especial para Obras Inacabadas.”” -----------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “então o que aqui está em causa é o deferimento ou 
não do Pedido de Licença?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra questionando se “esta licença tem algum 
prazo definido?” ao que o Sr. Arquitecto João Matias respondeu que “o prazo é o que eles solicitaram.”  
 ----------- O Sr. Arquitecto continuou a sua intervenção dizendo que “este processo iniciou-se com a 
junção de duas empresas: a Banhas & Viegas, Lda e o Grupo Lena, que em conjunto adquiriram o 
terreno em questão à Família Gravanita Franco. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Posteriormente, foi feito um contrato promessa entre a empresa que se encontra agora 
responsável, Almagarça, Imobiliária, S.A. e um Grupo Holandês. ---------------------------------------------------  
 ----------- Com este contrato o Grupo Holandês ficou de custear a “restruturação do canal das águas 
fluviais e do Sistema de Comportas que tinha que ser revisto. -------------------------------------------------------  
 ----------- Nós, Câmara Municipal de Silves encontramo-nos a desenvolver o Projecto de Requalificação 
da Margem Direita da Ribeira de Alcantarilha, e de acordo com o parecer prestado pela ARH – 
Administração Regional Hidrográfica do Algarve, I.P. temos que criar umas lagoas que permitam 
receber as águas fluviais de Armação de Pera, quando a Ribeira estiver completa e sem capacidade 
suficiente para receber essas águas. Sendo que uma das lagoas será efectuada em terreno da câmara 
e a outra em terreno pertença da Empresa Almagarça, embora ainda seja um estudo sem sabermos 
concretamente como fazer as ditas lagoas.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente continuou dizendo que “uma coisa não invalida a outra. Sei que esse 
projecto encontra-se em avaliação por parte de um Professor de Lisboa, de forma a poder viabilizar ou 
não esse canal para monitorizar essas lagoas, pelo facto do caudal não conseguir escoar a água. ------  
 ----------- Se houver monitorização e canalizar a água através dessa forma, e se for viável, iremos 
negociar para que seja custeado pela empresa, podendo beneficiar a população com a concretização 
deste projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas o que está aqui em discussão é o facto de darmos mais uma hipótese de forma a 
poderem concluir o que já se encontra iniciado. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em termos percentuais o que se encontra efectivamente feito?” ----------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arquitecto João Matias respondeu que “penso que uns 15 % da obra já se encontram 
elaborados. Estão iniciadas quatro fases, das seis fases que completam a obra.” -----------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder licença especial para obras 
inacabadas de acordo e com os fundamentos constantes no parecer jurídico. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO 
CEDIDA NO ÂMBITO DE UMA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, A POENTE DO LOTE 20, SITA EM 
AREIAS DE PÊRA, EM PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: TOFER, Urbanizações, Lda/João Manuel Lopes Rodrigues. -----------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e requerimento de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, indeferir a pretensão nos termos e fundamentos 
da informação, concedendo ao requerente a prazo de 10 dias para, querendo, se pronunciar. ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM EXISTENTE – 
LEGALIZAÇÃO, SITO NA RUA DE SÃO JOSÉ, EM ALGOZ. --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Francisco Martins Correia. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura no termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO 
DE ESTRADA DE ACESSO AOS PRÉDIOS ARTIGO 56 E 58, Secção IO, SITOS EM LADEIRAS DE 
PÊRA, EM PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Helena G. Ramos Tidy.---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, NO LOTE N.º 
17, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º3/90, SITO NO VALE DO OLIVAL, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ------  
 ----------- REQUERENTE: José Eduardo da Silva Cabrita. -------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e aceitar os 
projetos das especialidades nos termos e condições das informações. -------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA E MUROS, ALV. LOT. 3/99, 
LOTE N.º2, SITO NA URBANIZAÇÃO DA ANDORINHA, EM MONTE BOI, SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Carlos Esteves Vieira. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 no termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE 
HABITAÇÃO E MURO DE VEDAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISCINA, EM PRÉDIO SITO NAS 
FERRERIAS, EM ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Alexandre dos Santos Veríssimo e outra. ---------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e da Fiscalização, 
ofício e Ata n.º 726/2015 da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, planta de 
localização e de cadastro, Certidão, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura no termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL - ALGARVE 
OUTLET CENTER, SITO NA QUINTA DO ROGEL EM ALCANTARILHA. ---------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade imobiliária, Lda. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Exposição do 
Requerente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer ao Dr. João Aires. -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE OBRAS 
EFECTUADAS, NO JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS, SITO NA RUA TEÓFILO FONTAINHAS 
NETO, EM S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 30 dia, 
promover os trabalhos de correção constantes no Auto de Vistoria, sem prejuízo da execução imediata 
de todos os trabalhos que se mostrem necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e bens. ---  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS EM 
CASA EM RUINAS E ESTADO DO PAVIMENTO NA ESTRADA DE MESSINES DE CIMA, EM S. 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente vistoria, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 30 dia, 
promover os trabalhos de correção constantes no Auto de Vistoria, sem prejuízo da execução imediata 
de todos os trabalhos que se mostrem necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e bens. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE PARECER DO INFARMED – AUTORIDADE 
NACIONAL DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE, SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA SITA NA RUA DO COMÉRCIO N.º 40-A, EM SÃO MARCOS DA 
SERRA PARA A ALDEIA RUIVA, S/N (INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL SOB O ART.º 4416) EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES.----------- 
 ----------- REQUERENTE: INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 
I.P. -------  
 ----------- Presente proposta da Vereação Permanente, informação da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, ofício da Infarmed de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas ----------- -- 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra esclarecendo que “desconhecia da 
existência do abaixo-assinado remetido pela Junta de Freguesia de S. Marcos da Serra.  ------------------  
 ----------- Quando há pouco mencionei para a decisão ser efectuada pelos sete, foi só por ser uma 
prática que temos vindo a ter desde que estou aqui na câmara e tem sido assumida pelo Vereador 
Serpa e foi nesse sentido e não para desprestigiar a sua pessoa. ------------------------------------------------- “ 
 ----------- A Dra. Cristina Santos finalizou dizendo que “não é a primeira vez que o Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto faz esse tipo de comentários quanto à legitimidade.  ------------------------------------------------  
 ----------- Ainda ontem houve uma reunião do Partido e o meu colega Paulo Pina deu-me as 
informações. E quando são assuntos um pouco mais delicados o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
telefona-me a dar informação que julgue necessária bem como qual a postura que devo tomar 
mediante esses mesmos assuntos, e ele conhecia a ordem trabalhos logo sabia se eu poderia ou não 
deliberar.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Maria Graça Neto questionou “quais são as condições que o Infarmed, coloca 
para se ter uma farmácia aberta?” ao que a Sra. Presidente respondeu que “vou ver essas condições 
para vos entregar.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de São 
Marcos da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, 
ABRANGENDO AS RUAS 1.º DE MAIO E ANTÓNIO ALEIXO, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES - PARECER JURÍDICO. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto nos termos da informação 
técnica e do parecer jurídico. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO DE SNACK- BAR "HAPPY FAST FOOD", SITO NA RUA RAINHA SANTA, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA, DAS 02H00, PARA AS 04H00 DE JUNHO A SETEMBRO. ----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Manjinder Singh. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e Alvará de Alteração de Utilização, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de Armação 
de Pêra.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO DE BAR "BLACK VELVET COCKTAIL", SITO NA RUA DR. MARTINHO 
SIMÕES, EM ARMAÇÃO DE PÊRA, DAS 02H00, PARA AS 06H00 DE JUNHO A SETEMBRO, ÀS 
SEXTAS-FEIRAS, SÁBADOS E VÉSPERAS DE FERIADOS. -------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Maria Mendes de Carvalho. ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente requerimento, parecer da junta de freguesia de Armação de Pêra, oficio enviado ao 
requerente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de Armação 
de Pêra.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO, 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, ofício da empresa ACLI de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de decisão, promovendo a 
adjudicação da prestação de serviço ao concorrente ai proposto nos seus exatos termos de condições.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROJETO DE DECISÃO DE AJUDICAÇÃO, POR AJUSTE DIRETO, DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016 - ACRÉSCIMOS AOS 
CIRCUITOS AP1, AZ1, AZ2, AZ3, AZ4 E AZ6, À SIMPLY - VIAGENS E TRANSPORTES 
UNIPESSOAL, LDA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, ofício da empresa SIMPLY de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de decisão, promovendo a 
adjudicação da prestação de serviço ao concorrente ai proposto nos seus exatos termos de condições.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO, 
POR AJUSTE DIRETO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PRESENTES E FUTURAS DO MUNICÍPIO DE SILVES, EM REGIME DE AVENÇA. -------  
 ----------- Presente informação da secção de Aprovisionamento, Informação de Cabimento, 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 ao 
elencada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças de procedimento em anexo àquela informação. ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – CEI+ - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA - CONTRATO EMPREGO-
INSERÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBA. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, Informação de Cabimento, Informação o Setor da 
Educação e Informação da Divisão de Recursos Humanos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização de despesa e transferência 
de verba, nos termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FAXELHAS, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 12833/20150911 E ARTIGO 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 22, SECÇÃO "BR", DA FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES. --------------  
 ----------- REQUERENTE: João Luís Vieira Ramos Estiveira. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, Requerimento, Caderneta Predial 
Rústica, Planta de Localização, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, RELATIVO À 
ALIENAÇÃO DO PRÉDIO, SITO NO BAIRRO DO ENXERIM, NÚCLEO HABITACIONAL 2, N.º 33, 
INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA COM O N.º 8234 E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 2081/20000230 E 6081/20050504. -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Herlander José da Silva Cabrita. -----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, Caderneta Predial 
Urbana de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência e a remessa 
do presente à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DO “CARNAVAL 2016", 
A OCORRER NA RUA DA LIBERDADE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NOS DIAS 7, 8 E 9 
DE FEVEREIRO DE 2016, DAS 16H00 ÀS 00H00. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Grupo de Amigos de Messines. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, 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, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos constantes da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – RELATÓRIO ANUAL 2015 - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS 
E JOVENS DE SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório e regulamento interno da comissão, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR - CURSOS DE 
ENSINO NÃO REGULAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Educação, Cabimento, de que se anexa fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a comparticipação nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE 
IMÓVEL – ESCOLA PRIMÁRIA DO BENACIATE – ASSOCIAÇÃO DE CAÇA DO BENACIATE. ----------  
 ----------- Presente proposta e minuta de protocolo de cedência de Utilização de Imóvel, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de Minuta de protocolo de 
Cedência de Utilização do Imóvel à Associação de Caça de Benaciate, mandatando a Exma. Sra. 
Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 cinquenta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente 
da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------  

 

 
 


