
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 17  ------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 11 DE MAIO DE 2016  ----------------------------------  
 ----------- Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal, no Auditório Municipal, reuniu pelas dez horas, 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, 
Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Dra. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos.  ---------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 5.054.591,28 € (cinco milhões, cinquenta e quatro mil), e o de operações não 
orçamentais é de 421.163,38 € (quatrocentos e vinte e um mil, cento e sessenta e três euros e trinta e 
oito cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º2 da reunião ordinária de Câmara realizada a 
20 de janeiro de 2016; e n.º3 da reunião ordinária de Câmara realizada a 27  de janeiro de 2016 .  ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária pública de 11 de maio de 2016 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem 
está a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na 
gravação, sendo esta depois apagada após a aprovação da ata. ---------------------------------------------------  
 ----------- Tivemos a visita do Sr. Secretário de Estado da Saúde. A informação chegou-nos por e-mail 
na segunda feira à tarde dizendo que o Secretario de Estado da Saúde viria cá na terça-feira de 
manhã. Pelo que, não houve tempo para poder alterar a minha agenda, tendo-me feito representar 
pelo Sr. Vice-Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse, então, o Sr. Vice-Presidente que “o Sr. Secretário de Estado da Saúde veio ontem ao 
algarve e visitou a Unidade de Longa Duração e Manutenção da RNCCI (rede nacional de cuidados 
continuados integrados) do Algoz. Foi uma agradável surpresa ver que o Sr. Secretário de Estado de 
Saúde se preocupa com a saúde do concelho de Silves. Esperamos que haja reforços de meios no 
verão.” --  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 10 de maio de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis era de 3.581.824,50 € (três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e 
vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das intervenções que estão a decorrer nas 
freguesias do concelho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  “Está programado que os pintores estejam em Silves e Armação de Pera; o betuminoso em 
Armação de Pera e São Marcos da Serra; os pedreiros e calceteiros encontram-se em Silves e 
Armação de Pera.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente passou a palavra à Sra. Vereadora Maria Luísa Conduto Luís, que 
informou: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “As inscrições para a Feira Municipal de Silves encontram-se abertas desde ontem e até ao 
próximo dia 27 de maio. A mesma é feita online; -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ontem saiu a primeira “”news letter”” do Município. Esta é uma ferramenta de informação que 
está ainda em período experimental, mas a Câmara passará a disponibilizá-la. --------------------------------  
 ----------- Ontem decorreu, em São Marcos da Serra a sessão fotográfica no âmbito do projeto “Bem 
me Quero”, seno que foi alvo da reportagem pela TVI; -----------------------------------------------------------------  
 ----------- No próximo dia 13 de maio, haverá mais uma sessão do “Algarve pelo Caleidoscópio: Ciclo 
de Divulgação Artística”, com a participação de Ricardo Martins (guitarra portuguesa), a qual terá lugar 



 
 

 

 

 

em Tunes, na sede da Junta de Freguesia. Este é um Ciclo que percorrerá todas as freguesias do 
concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 14 de maio pelas 15h30, a Biblioteca Municipal acolhe mais uma atividade “Ciência em 
Família”, pelo Centro de Ciência Viva em Lagos com um workshop “Adote um inseto”, para crianças 
dos 6 aos 12 anos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda na Biblioteca Municipal e no mesmo dia, pelas 16h00, terá lugar uma palestra de 
dietética e nutrição, dedicada ao tema “Reduzir o sal e prevenir a hipertensão.”; -------------------------------  
 ----------- Continuando no dia 14, o Lado B está de regresso, pelo que desde já convido, como habitual, 
os Srs. Vereadores a estarem presentes, com Adolfo Luxúria Canibal. Irá ser apresentado o seu mais 
recente projetos “Estilhaços”. A primeira parte será com uma conversa à volta dos livros e filmes que 
marcaram a sua vida; e a o segunda por um concerto. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 15 pelas 10h00,os munícipes do concelho irão comemorar as bodas de ouro, tendo o 
começo da mesma início com uma missa na Igreja Matriz de São Bartolomeu de Messines, seguida de 
uma festa comemorativa, atividade desenvolvida pelo Setor de Ação Social, contando com o apoio das 
Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto iniciou a sua intervenção salientando que “trago aqui hoje 
uma situação de caráter humanitário e bastante urgente, solicitando a sua apreciação: trago fotos de 
um prédio, junto à via dorsal de Armação de Pera, perto da rotunda da água, onde no 4.º andar vive 
um casal de idosos. O Sr. Vítor Alves foi submetido a amputação de uma perna, tendo que sair de 
casa diariamente, para tratamentos. Quem o tem ajudado é esposa que, inclusivamente, já o deixou 
cair. O condomínio, entretanto, fez uma rampa em madeira com piso antiderrapante, que não choca 
com a circulação das pessoas. Os Serviços quando se pronunciaram, comunicaram que a rampa tem 
que ser retirada porque não cumpre com o legalmente exigido. Existe, nomeadamente, a exigência do 
piso ter que ser em calçada – já tendo disso sido informada a Administradora do Condomínio Sra. D.ª 
Dulce Guerreiros. Contudo, uma vez que, até à data, não foi feita nova rampa em calçada, há a 
intenção de enviar o assunto para Divisão Jurídica e Administrativa. Gostava que esta situação fosse 
revista porque não traz problemas aos peões. Certo é que o casal está extremamente preocupado, 
uma vez que está em questão a mobilidade do Sr. Vítor Alves. O casal falou comigo, pelo que lhes 
disse ir falar com executivo para reavaliação deste assunto. Considerando urgente a sua resolução, 
seria muito bom se, na próxima reunião de Câmara, a Sra. Presidente já tivesse uma resposta.” ---------  
 ----------- A Sr. Presidente disse “uma vez que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tem documentação 
suporte para esta situação, agradeço que nos dê uma cópia, para melhor análise desta situação.” 
Assim, foi facultada pelo Sr. Vereador. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador referindo “outra situação que aqui trago, tem a ver com as 
questões climatéricas que se têm sentido e saber se houve problemas no concelho decorrentes das 
mesmas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pergunto ainda se têm sido tomadas medidas a nível do nosso concelho, para minimizar as 
barreiras caídas, estradas esburacadas, as bermas, as ervas, bem como a situação do areal em 
Armação de Pera - a praia tem uma situação preocupante já que o mar não consegue repor a areia; é 
urgente tomar medidas relativamente a todos os acessos à praia e aos restaurantes que estão no 
areal. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pergunto também se já há alguma informação nova relativamente às estradas EN 125 e EN 
124.” ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “quanto às questões climatéricas, estamos em alerta. A 
nossa Proteção civil está sempre pronta para evitar situações de constrangimento às pessoas. Na 
zona litoral, junto aos restaurantes, no Rio Arade que subiu muito; e na Ribeira de Alcantarilha devido 
às chuvas anormais, que se fizeram sentir. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à EN 124, já foi feito novo ofício para a Infraestruturas de Portugal. Entretanto, 
também pedimos à AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, que fizesse uma informação a 
todos os Municípios para que estes informem os seus munícipes, sobre o que vai acontecer 
relativamente às obras. Estamos a aguardar a resposta.” -------------------------------------------------------------  
 ----------- Pediu a palavra o Sr. Vereador Rogério Pinto dizendo que “trago aqui, um assunto que já foi 
falado aqui pela Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos há uns meses, que é a falta de iluminação 
nas rotundas, nomeadamente a de Alcantarilha e a que vai para Estômbar, bem como do túnel. Há 
alguma resposta por parte da Infraestruturas de Portugal?” ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vice-Presidente interveio, referindo que “no seguimento do que foi dito pela Sra. 
Presidente relativamente à proteção civil e ao areal, temos uma máquina em Armação de Pera para 
isso, e já fizemos algumas intervenções durante o mês de abril. ----------------------------------------------------  
 ----------- Em relação às luzes no concelho de Silves, posso dizer que a rotunda de acesso a Estômbar 
bem como o túnel de Silves para Lagoa, tiveram as luzes ligadas durante três dias. Reportámos a 
situação e estiveram a funcionar, normalmente, mais três dias. Agora voltaram a desligá-las. Em 
Alcantarilha nunca ligaram. Assim, vamos continuar a insistir junto da Infraestruturas de Portugal.” ------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos dizendo que “conforme já falado 
pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, continua a verificar-se a falta de iluminação nas rotundas. É uma 
situação perigosa para quem por lá passa, podendo até provocar acidentes. Acredito, contudo, que em 
breve será resolvida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Recebi um e-mail do Sr. José Teles Gomes, onde o mesmo refere ter também enviado um e-
mail à Sra. Presidente dia 25 de abril. Fala sobre o núcleo museológico da Fortaleza de Armação de 
Pera, que consta no auto de cedência. O Sr. José Teles Gomes pergunta porque não é criado o Museu 
do Pecador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esclareceu a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís que “quanto ao e-mail do Sr. José Teles 
Gomes, posso-lhe dizer que o munícipe entra em contacto connosco frequentemente, expondo as 
suas ideias e sugestões, o que nos agrada pois é um munícipe atento e interessado. Quanto a esta 
situação da Fortaleza, já por várias vezes respondemos ao munícipe que a Câmara não pode avançar 
porque se falava em cerca de 199.000,00 € (cento e noventa e nove mil euros) que a Câmara teria que 
investir. Quanto aos e-mails aqui referidos, serão entregues cópias aos Srs. Vereadores para 
conhecimento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estamos a tentar incluir nas candidaturas, porque neste ano e meio que nos falta de mandato, 
era impossível avançar com uma obra neste valor. Em relação à capela, tínhamos a ideia de que 
estaria protocolada com a Câmara, mas não é essa a realidade. Ela está sob a alçada da paróquia e 
não da Câmara Municipal. Cedido foi só o espaço da Fortaleza. A Câmara tem feito lá algumas 
intervenções, mas unicamente por boa vontade. Os técnicos da Câmara Municipal de Silves 
deslocaram-se lá e fizeram um relatório, juntamente com a Direção Regional da Cultura. Penso que a 
paróquia já contratou uma empresa para fazer o orçamento. O que foi falado com o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia de Armação de Pera, é que há a possibilidade de comparticiparmos com 20%, 
como se fez com a Igreja de Armação de Pera.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse “como se fará com todas as igrejas ou associações religiosas que nos 
pedirem. Temos uma rúbrica no orçamento que o permite e que existe desde 2014. Este executivo 
decidiu criá-la e está no “”Capital””. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos referiu que “a Igreja de Armação de Pera, se 
quisesse, podia avançar com as obras? Já vi o orçamento e percebi que depende da Direção Regional 
da Cultura.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís explicou que “a tutela é da Direção da Regional da 
Cultura, logo, é esta entidade que se pronuncia, não tendo a Câmara que o fazer. O que fazemos é 
ajudar e facilitar os processos, dentro do que estiver ao nosso alcance.” -----------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente salientou que “servimos também de elo de ligação com a Direção Regional 
da Cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como deve calcular existem várias situações que requerem intervenção urgente. Refiro-me 
agora à Torre de Menagem, no castelo de Silves, que está em risco iminente de cair. Já solicitámos, 
por várias vezes, que esta Torre (património do estado) fosse objeto de intervenções urgentemente. 
Nos últimos dias a situação agravou-se imenso e é bastante preocupante. --------------------------------------  
 ----------- Já tentámos junto da Agência Portuguesa do Barlavento, não só financiamentos para as artes 
de pesca como também para o Museu do Pescador. Temos tido reuniões e se houver verba para um 
financiamento, a construção do Museu poderia ser uma realidade.” ------------------------------------------------  
 -----------  O Sr. Vereador Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “aquando do último orçamento e 
da proposta do empréstimo, eu e a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, em nome do PSD, 
votámos contra, em reunião de Câmara, mas na Assembleia não. Considerámos que existiam obras 
urgentes, por todo o concelho, que não estavam contempladas no empréstimo. Saliento Armação de 
Pera, com a requalificação do Casino o Museu do Pescador, e toda aquela zona da Fortaleza. -----------  
 -----------  Havia outra obra estruturante, esta em Pera, sobre a qual a Sra. Presidente já falou dizendo 
que tem que ser maior do que o pensado: tem a ver com as cheias, ou seja o escoamento das águas 
pluviais. Quando fizemos o protocolo com o Ministério das Finanças por 21 anos, implicava uma obra 



 
 

 

 

 

estimada em 199.000,00 € (cento e noventa e nove mil euros). Era nossa intenção requalificar a 
Fortaleza e o Casino, para que aquela zona da frente-mar fosse requalificada. Contudo, este 
executivo, politicamente, entendeu que estas obras não eram prioritárias nem necessárias para já 
(neste mandato) e não avançou com as mesmas. Lamento, porque era importante para a total 
requalificação da Frente-Mar. Este executivo politicamente entendeu que as obras não eram 
importantes para já (neste mandato) e disse agora não ter 200.000,00 € (duzentos mil euros), para 
investir naquilo que é a identidade de Armação de Pera também como vila piscatória. -----------------------  
 ----------- A situação financeira desta Câmara, felizmente, é boa, e basta ver os fundos disponíveis que 
nos facultam todas as semanas. Neste momento temos 3.581.824,50 € (três milhões, quinhentos e 
oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos) de fundos disponíveis. 
Felizmente, os saldos têm sido sempre positivos e elevados. Pelo que, se retirarmos 199.000,00 € 
(cento e noventa e nove mil euros) destes 3.581.824,50 € (três milhões de euros), de certeza que a 
Câmara ainda ficaria em condições de fazer outras intervenções. --------------------------------------------------  
 ----------- Sra. Presidente, se este executivo considera que o Auto de Cedência não é vantajoso, então 
que faça a sua denúncia e devolva os imóveis a quem de direito, ou seja, ao Ministério das Finanças. 
Agradeço o que é feito pelo nosso concelho, a este ou qualquer outro executivo. Na realidade, ainda 
faltam muitas obras, mas que poderão ser feitas em mandatos seguintes.” --------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo “o protocolo, na sua negociação, no fim a que 
destina de passar a Fortaleza para a alçada da Câmara é excelente, mas depois o ónus que 
transporta, ou seja o investimento de 190.000,00 (cento e noventa mil euros), não me parece que 
tenha sido uma boa estratégia de negociação, atendendo às circunstâncias que se viviam em 2009, 
não me estou a referir à questão de passar para a alçada da Câmara, mas o conteúdo do protocolo 
não foi bem negociado. É o mesmo que receber as Escolas agora, com a responsabilidade de as 
reparar, quando não temos verba para tal. O que a Administração Central mais quer é isso, é que o 
ónus passe para as Câmaras e que tenham essa responsabilidade com os seus próprios dinheiros. O 
que não me parece de todo correto. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta câmara goza de uma boa gestão financeira. Na altura da nossa campanha, uma das 
nossas grandes propostas era precisamente sanar a situação financeira da Câmara e orgulho-me 
bastante da equipa que esta à frente, de o termos conseguido fazer e ser uma realidade. ------------------  
 -----------  Pelo facto de termos uma ótima gestão, não vamos desvalorizar o que está para trás.  ---------  
 ----------- Contudo, não podemos esquecer o processo da Viga d’Ouro e vamos relembrá-la na próxima 
sessão de Assembleia, através da auditoria que iremos levar. Efetivamente, está agora a ser pago o 
valor que deveria ter sido pago em 2006, com os devidos procedimentos concursais que deveriam ter 
sido feitos na altura. Não podemos “”passar uma borracha”” sobre um assunto que tem repercussões 
na atualidade. Estamos a falar na ordem dos 5.000.000,00 € (cinco milhões de euros). Este valor 
considerável seria redistribuído pelo nosso concelho que tem 700 Km
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 ----------- Foi feito um conjunto de prioridades, concertadas com os Presidentes de Juntas de 
Freguesia. Tivemos que distribuir os dinheiros próprios da Câmara e os que vinham através do 
financiamento. Em Armação de Pera criámos três áreas prioritárias: um espaço verde, a sede da Junta 
de Freguesia e a regularização da situação das cheias, relativamente à Rua do Alentejo, Rua Manuel 
Arriaga e Rua dos Pescadores, que vai estar associada às tais bacias hidrográficas que irão fazer essa 
contenção. E foram estas as prioridades que se deram a Armação de Pera, neste mandato. Os 
dinheiros foram distribuídos por todo o concelho, tentando priorizar situações que foram esquecidas 
pelo executivo anterior. Houve juntas de freguesia que praticamente durante os 16 anos de mandatos 
não tiveram investimentos com dimensão considerável. Estamos a tentar colmatar esse tipo de 
situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao Museu do Pescador, vamos, dentro das nossas possibilidades, avançar com esse 
projeto e esperamos que poder dar às pessoas de Armação de Pera, aquilo que é também a sua 
identidade e não pode ser esquecida.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto pediu a presença do Sr. Arqto. João Matias, por querer 
alguns esclarecimentos relativamente aos pontos 4.2, 4.7 e 4.8. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA, EM HABITAÇÃO SITUADA EM 
MONTES RAPOSO, VALE MARGEM, EM PÊRA. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves – Fiscalização Municipal. ------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 30 
(trinta) dias proceder à execução dos trabalhos elencados no Auto de Vistoria. Mais se delibera 
notificar a reclamante do teor da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SILVES/PROPRIETÁRIOS DOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DESPORTIVO DE ARMAÇÃO DE PÊRA 
- MEMÓRIA DESCRITIVA E MINUTA DE PROTOCOLO. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações do Dr. João Aires e protocolo, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério esclareceu que “pedi que o Sr. Arqto. João Matias aqui estivesse, 
para que possamos saber o ponto de situação, inclusivamente está aqui a Sra. Vereadora Dra. Ana 
Cristina Santos que reside em Armação de Pera e, certamente, também terá interesse em saber. 
Podemos verificar que os processos caminham para o fecho. Peço, então, ao Sr. Arqto. que nos faça 
um ponto da situação, para que nós também possamos informar as pessoas que nos abordam. 
Pergunto também se há alguma data estimada para o encerramento deste processo.” ----------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Arqto. João Matias informando que “na sequência da última reunião, o 
Sr. Dr. João Aires de Goes prestou uma informação, da qual vos foi dado conhecimento, e um 
aditamento ao protocolo celebrado em 2009, com os proprietários dos terrenos onde foi implantado o 
complexo desportivo. O Plano de Pormenor de Armação de Pera previu logo que a eventual 
edificabilidade nos terrenos do complexo desportivo, pudesse vir a ter lugar nos terrenos municipais à 
volta do depósito da água. Cediam-lhes os terrenos e ficavam com essa edificabilidade cá em baixo. 
Isto ficou estabelecido no Protocolo de 2009. O processo seguiu, foi desenvolvido um loteamento 
municipal para ser dividido em lotes consoante cada uma das famílias; foram feitos os projetos das 
obras de urbanização (que são só os de abastecimento da água). -------------------------------------------------  
 ----------- Não há arruamentos, porque é o terreno que está a norte do depósito de água e a sul 
confronta com a via dorsal. Tudo preparado para emitir o alvará, para se concretizar o protocolo e 
verificou-se que a “Hipólitos” (Sr. Rui Bernardo) não tinha cumprido um protocolo paralelo, que tinha 
sido estabelecido com a Sra. D.ª Maria da Conceição Condessa d’Almeida. Um dos terrenos era dela. 
Portanto o terreno devia ter vindo à posse da Câmara e ela queria edificar numa área de cedência, 
daquele loteamento em frente ao Pelintra, cuja construção ele começou, mas não acabou.  ---------------  
 ----------- Nos contatámos a Sra. D.ª Maria da Conceição Condessa d’Almeida, há 2 anos, e a mesma 
disse que os filhos é que tratam destes assuntos. Um deles está em Moçambique e outro em Lisboa, 
pelo que o Sr. Dr. João Aires de Goes combinou encontrar-se no algarve, em agosto de 2015, com o 
filho que reside em Lisboa. O que aconteceu é que o Sr. veio ao algarve e nenhum encontro se deu. 
Em setembro, a Sra. Presidente e eu fomos à casa da Sra. D.ª Maria da Conceição Condessa 
d’Almeida, em Armação de Pera, e explicámos que era muito importante para concluir o processo 
porque a Hipólitos tinha ido à falência; porque o protocolo já estava sem efeito; e o terreno teria que vir 
à nossa posse.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acrescentou a Sra. Presidente que “o protocolo foi feito com os proprietários dos terrenos 
onde está o Estádio de Armação de Pera, iriam ficar numa destas parcelas de terreno que era dela, 
mas que teria que vir à nossa posse e que ainda não era nosso (e ainda não é).” -----------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “a Sra. D.ª Maria da Conceição Condessa 
d’Almeida sempre colaborou connosco, nunca pondo entraves a nada em relação ao que a Câmara 
quis fazer, mas certo é que as coisas ficaram sempre penduradas.” -----------------------------------------------  
 ----------- Frisou a Sra. Presidente que “nunca ficaram escrituradas – esse é que é o grave problema. A 
Câmara cede a privados terrenos que não eram da Câmara. Tendo o contacto direto de um dos filhos, 
tentei por várias vezes contactá-lo, no entanto, sem sucesso. A última vez que liguei foi em fevereiro 
de 2016 a fazer-lhe um ultimato.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os filhos têm uma vida muito ocupada, não sendo fácil o contacto. Contudo,         dei-lhes um 
prazo até final do ano passado para que nos dissessem se acham por bem resolver este problema; 
voltei a dar um novo prazo até fevereiro deste ano, sem sucesso. Não podendo adiar mais esta 
situação, que continuará por resolver, trazemos agora a reunião de Câmara o processo de loteamento 
com o que é da posse da Câmara e é possível protocolar.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- Explicou o Sr. Arqto. João Matias que “supostamente, eram três prédios onde iria incidir o 
loteamento municipal. Como o terreno da Sra. D.ª Maria da Conceição Condessa d’Almeida não 
estava na posse da Câmara, falámos com o Sr. Fernando Santiago, que tinha sido o único a não 



 
 

 

 

 

assinar o protocolo, e perguntámos-lhe se se importava de mudar, como estava junto com a Sra. 
Dolores Pescarreta, são dois lotes a que tem direito. 
 ----------- O desenho dos outros proprietários manteve a mesma ocupação. Fica uma parte do terreno 
na nossa posse, ou seja 155m
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, para quando a D.ª Maria da Conceição Condessa d’Almeida quiser 

construir, poder fazê-lo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao desenvolvimento do loteamento municipal, vou estar hoje, pelas 14h30, com o 
Sr. Eng.º António José Matos, da PEFE - Projetos, Execuções e Fiscalizações de Eletricidade, Lda., 
que foi quem fez os projetos de infraestruturas, para saber se podemos continuar com os mesmos 
projetos de infraestruturas, com menos um lote. Se faz um termo de responsabilidade junto da EDP, 
Portugal Telecom e da Certiel (Associação Certificadora de Instalações Elétricas) a confirmar os 
pareceres de há 3 ou 4 anos sobre as obras de urbanização, para serem submetidos a reunião de 
Camara, com a aprovação é emitido o alvará e os 5 lotes desse alvará vão a registo, depois chamam-
se cá proprietários, passam-nos os terrenos do complexo desportivo e damos-lhes lotes em condições 
de edificação.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos perguntou “qual o passo seguinte e será possível 
darem uma data provável para a conclusão deste processo?” -------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias explicou que “chamar cá os proprietários e apresentar-          -lhes o 
aditamento ao protocolo; da parte do projeto das infraestruturas é falar com o Sr. Eng.º António Matos; 
tão rápido quanto possível, trazer os projetos das infraestruturas à reunião de Câmara para aprovar a 
emissão e registo do alvará; a seguir é chamar cá os proprietários e fazer as escrituras de permuta.” ---  
 ----------- Falou a Sra. Presidente explicando que “o novo desenho virá novamente a reunião de 
câmara. Depois de ser registado, podemos convocar os proprietários, explicar o aditamento e aí 
passar para a marcação das escrituras.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Arqto. João Matias tomou de novo a palavra dizendo que “dentro de uma semana poderei 
dizer quanto tempo será necessário para renovar o loteamento.” ---------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou “garantidamente, nós temos este assunto nas nossas prioridades, 
pois estamos muito gratos às pessoas pelos terrenos onde permitiram a construção do Campo de 
Futebol de Armação de Pera e que em muito ajudou ter passado para a 1.ª Divisão. -------------------------  
 ----------- A D.ª Maria da Conceição Condessa d’Almeida ficaria com esta situação resolvida e teria a 
possibilidade de construir, mas a Sra. agarra-se à “Hipólitos”, empresa esta que já não tem 
sustentabilidade nenhuma. Alega que lhe disseram que lhe davam apartamentos. Ora isto deve ter 
sido acordado verbalmente com o Sr. Rui. Relativamente a isso, nada podemos fazer.” ---------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias explicou que “o que ficou combinado com o Sr. José Silvestre, foi 
irmos dando informação aos proprietários dos terrenos, sobre o andamento do processo. ------------------  
 ----------- De hoje a uma semana e depois da reunião com o Sr. Eng.º António Matos, já ficamos a 
saber se a Certiel demorará 60 dias ou 30 dias, para renovar o parecer.” ----------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos salientou que “isto tem a ver com um património 
de valor monetário, mas muito mais afetivo. O Sr. José Silvestre, que ainda tem mãe, é uma pessoa 
muito revoltada, porque está ali muito trabalho dos pais. E as pessoas com a revolta sentem que têm 
de investir contra alguém. E eu, por vezes, assumo a dor deles e compreendo-o. No caso do Sr. José 
Silvestre, está ali muito trabalho do pai.“ -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de aditamento aos protocolos 
e mandatar a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. -------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE, TORRE, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rubafer, Construções, Lda. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação certificando 
em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO, SITO NA RUA DO POLEIRÃO, 28, DE SÃO MARCOS DA SERRA. ---  
 ----------- REQUERENTE: Mário Manuel Lopes Fernandes. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a reabilitação do respetivo título, nos 
termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
DESTINADO A HABITAÇÃO, SÍTO NA ALDEIA RUIVA, RUA ANTÓNIO ALEIXO E TRAVESSA 
QUINTA DAS FLORES, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Vitorino Vieira Cavaco. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
MORADIA, SITA RUA DA PEDREIRA, N.º 13, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Afonso Lopes e Rogério Afonso Varela. -----------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE APOIO DE PRAIA COMPLETO COM EQUIPAMENTO 
ASSOCIADO – “PALM BEACH”, SITO NA PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: S.J.H. Atividades Turísticas e Hotelarias, Lda. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, email com parecer da 
Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARHA), parecer da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento regional do Algarve, (CCDR Alg.) de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou se é para construir e em que local. -------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias informou que “o Hotel Holliday Inn tem uma escada de acesso à 
praia que vai ter ao minigolfe e estão a querer construir um apoio de praia numa área de 200m
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.” -------   

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “concordo com a construção do apoio de praia, 
salvaguardando o acesso de todos os utentes da praia às casas de banho, conforme está na Lei.” ------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE PROPOSTA DE LOTEAMENTO DE INICIATIVA 
MUNICIPAL, PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
- ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de ocupação urbana nos 
termos e condições da informação, dando conhecimento do teor do presente aos segundos 
outorgantes identificados na minuta de protocolo presente sob o n.º 4.2. -----------------------------------------  
 
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE INSTALAÇÃO DE CENTRO 
DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA, SITO FORAL, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ndevelopment, S.A. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofícios da “Neoen”, 
da EDP Distribuição, mapa da área de ocupação e parecer da CCDR Algarve de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a requerente do teor das informações 
técnicas prestadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/93, LOTE N.º8, 
QUINTA DA QUEIMADA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Pedro Caldeira Fernandes. ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a proprietária dos lotes 6 e 7, para no 
prazo de 20 (vinte) dias, proceder à apresentação de comunicação prévia tendente à legalização das 
construções executadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera solicitar parecer prévio ao Dr. João Aires acerca do constante do último 
parágrafo da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 
AUTÓNOMA “C”, SITA NA RUA ÁLVARO GOMES, N.º 2, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: AutoRocha, Automóveis de Aluguer sem Condutor, Lda. ---------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento, 
declaração, informação da Divisão de Assuntos Jurídicos de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o aditamento ao uso nos termos da 
informação técnica de 26 de maio de 2011. -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARCER PRÉVIO NOS TERMOS DO DL N.º 96/2013, À 
AÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGO MATRICIAL N.º 41, SECÇÃO “CE”, SITO 
EM MONTES DAS ALMAS, EM SÃO MARCOS DA SERRA.  -------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Juan Fernandez Esteve - Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento, 
avaliação do projeto pela CCDR Algarve e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
procedendo nos termos ai propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARCER PRÉVIO NOS TERMOS DO DL N.º 96/2013, À 
AÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGO MATRICIAL N.º 1, SECÇÃO “DH”, SITO 
EM TALURDO, SÃO BARTOMOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - Viver Serra - 
APDSBA -. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento, 
avaliação do projeto pela CCDR Algarve e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
procedendo nos termos ai propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER JURÍDICO À CCDR ALGARVE. -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- O pedido de parecer à CCDR do Algarve tem que ir bem fundamentado e estruturado, pelo 
que se reforçará com esta proposta apresentada pelo Partido Socialista. ----------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE PLANEAMENTO, PARA ALTERAÇÃO DO 
PLANO DE PORMENOR DE ARMAÇÃO DE PÊRA (PPAP). --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Ordenamento Territorial, Plano de Pormenor de Armação de Pera 
(alteração) - Termos de Referência e minuta de Contrato de Planeamento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “há uma alteração e eu queria saber se nessas 
propostas de alteração, nomeadamente nos pontos 1 a 7, se há alguma expetativa dos promotores. 
Quem está a pagar é a SONAE e a BF INVEST - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado? Qual é o 
custo desta alteração? Pedia ao Sr. Arqto. João Matias para me situar.” -----------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “não sabemos qual o custo desta alteração que está a ser 
desenvolvida por particulares - SONAE e BF, mas aproveitámos para corrigir outras situações 
irregulares que se diagnosticaram no PPAP, não só em termos de investimento mas em situações 
menos corretas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto João Matias explicou que ”a BF (uma empresa do antigo grupo Espirito Santo) 
adquiriu um terreno às filhas (herdeiras) do Sr. Trindade. Este Sr., há imenso tempo, cedeu o terreno 
do Centro de Saúde e um terreno para a GNR. Os Srs. da BF sempre insistiram com a Câmara, 
mostrando-se disponíveis, em 2008, para colaborar com a alteração com PDM (Plano Diretor 
Municipal). Há dois anos, a SONAE veio pedir a viabilidade e a Câmara deliberou concordar com a 
proposta e remeter ao Ordenamento, para contemplar numa possível alteração ao PDM. Insistiram 
muito, disseram que custeavam e providenciavam uma equipa. Estas alterações do Plano de 
Pormenor têm a ver com essas situações e com outras detetadas que não estavam corretas ou pela 
ocupação ou erros no próprio Plano. A sede da Junta de Freguesia de Armação de Pera estava 
prevista no antigo Mercado, mas tal não acontecerá, sendo que terá que ser feita alteração do seu uso, 
passando para edifício cultural. A sede da Junta ficará nos terrenos das antigas Escolas Primárias. 
Para os terrenos que eram do Sr. Trindade estão previstas construções de quatro pisos para 
habitação. Em boa verdade abrange dois terrenos que eram do Sr. Trindade e da Sra. D.ª Teresa 
Paraíso. A alteração do desenho faz sentido: não espalhar os edifícios, mas sim concentrá-los e o 
resto fica espaços verdes, evitando mais custos com arruamentos.” -----------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos “deixo aqui os meus agradecimentos pelos 
esclarecimentos e manifestar satisfeita em Armação de Pera se irem verificando estas reorganizações 
e é bom que que vamos organizando a nossa vila de Armação de Pera que é uma mais-valia para o 
concelho, como todas as freguesias.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, iniciar a elaboração da alteração do PPAP, 
aprovar os termos de referência, promover a sua publicitação, através de consulta pública com a 
duração de 15 (quinze) dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informação. ---  
 ----------- Mais se delibera contratualizar a alteração do PPAP, aprovando a minuta de contrato para 
planeamento, mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga, sujeitando o mesmo a um 
período de consulta pública de 15 (quinze) dias. -------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROJETO DE VEDAÇÃO EM REDE DE RECINTO PARA ESTALEIRO DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SILVES, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia 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, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AO FINANCIMENTO 
DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LETIVO 2014/2015. -------------------------------------  
 ----------- Presente ofício da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DHEstE), exemplares da 
adenda ao Contrato-Programa em epígrafe de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de adenda ao protocolo, 
mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - AUTORIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO MATERIAL E 
NOTARIAL O PRÉDIO URBANO ARTIGO 5509 PARA IMPLANTAÇÃO DO JARDIM PÚBLICO - 
PARQUE URBANO, ZONA VERDE E EQUIPAMENTOS, SITO EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público (AOP), da DJA (divisão 
Jurídica e Administrativa), e caderneta predial urbana, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 
 ----------- A Sra. Presidente disse que “como sabem, em 2005 foi assinado um protocolo de cedência 
gratuita, mas a realidade é que, de 2005 até agora, não houve qualquer cedência gratuita. Traz-se aqui 
a reunião de Câmara um entendimento com os proprietários dos terrenos, sendo que estamos a iniciar 
esse entendimento pela Sra. D.ª Vanda Vargas, porque os outros ainda não têm a documentação toda 
regularizada. A Sra. D.ª Vanda Vargas tem um quiosque na parte que corresponde ao terreno dela. O 



 
 

 

 

 

nosso topógrafo foi ao local e fez um levantamento daquilo que foi ocupado pela parte do Jardim. 
Iremos pagar à Sra. D.ª Vanda Vargas um valor acordado entre a Câmara e a mesma, e vamos depois 
marcar a escritura desta parcela do Jardim Municipal para o domínio da Câmara Municipal, para 
podermos lançar o concurso do quiosque. Quanto às outras partes irão ser tradas dentro destes 
mesmos termos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta é mais uma situação de uma cedência gratuita que é protocolada e depois nada é 
cumprido. Mais um caso que está a ser regularizado por este executivo.” ----------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a aquisição do prédio identificado em 
epígrafe, pelo valor de 58.101,80€ (cinquenta e oito mil, cento e um euros e oitenta cêntimos), nos 
termos da informação e do relatório de avaliação. Mais se delibera mandatar a Exma. Sra. Presidente 
para celebração da respetiva escritura. -------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
UNIVERSIDADE ABERTA E MUNICÍPIO DE SILVES. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Universidade Aberta. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente ofício da UAB, parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, protocolo de 
colaboração de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
05/05/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DA HORTA COMUNITÁRIA DE SILVES - 
CERTIDÃO DE NÃO RECLAMAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público (AOP), da DJA (Divisão 
Jurídica e Administrativa) e Certidão de não reclamação, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra colocou a seguinte questão “dirijo-me à 
Sra. Vereadora Luísa Luís, refiro que relativamente a este regulamento houve um munícipe, que até é 
membro da Assembleia Municipal (Dra. Fátima Matos), que propôs algumas sugestões por email que 
enviou a 29 de março de 2016, do qual até me deu uma cópia, e achou estranho não ter recebido 
resposta e ainda mais quando este assunto foi agora agendado com Certidão de Não Reclamação. Ela 
sugeria alterações relativamente ao Art.º 14, n.º 2 e Art.º 22, n.º 1, com sugestões.” --------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís, fazendo uso da palavra, “referiu que não teve conhecimento de 
nada e não lhe chegou nenhum email, mas vou verificar com os serviços”. --------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, tomou a palavra, explicando que “o expediente geral é consultado 
e não havendo nada é emitida a Certidão de Reclamação, e foi o que aconteceu”. ----------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÃO PENEDO 
GRANDE, DENTRO DO PROGRAMA PAIAC 2016 – ATUALIZAÇÃO. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Cultura, Cabimento, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, autorizando 
a realização de despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE ÀS 
DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ROTA DO PETISCO 2016", ORGANIZADO PELA 
ASSOCIAÇÃO TEIA D‘IMPULSOS.------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Turismo e Cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, autorizando 
a realização de despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CLASSIFICAÇÃO DA 
FÁBRICA DO INGLÊS E DO SEU ESPÓLIO - PROSSECUÇÃO DO PROCEDIMENTO. --------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Património Cultural, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a prossecução do procedimento de classificação, 
com grau de interesse municipal, nos termos da informação. --------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - RELATÓRIO FINAL. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final e análise de propostas, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar a empresa EDP Comercial, S.A., pelos 
valores unitários constantes na proposta adjudicada até ao valor limite contratual de 249.000,00€ 
(duzentos e quarenta e nove mil euros), a que acresce o IVA no valor de 57.270,00€ (cinquenta e sete 
mil, duzentos e setenta euros), o que perfaz o total de 306.270,00€ (trezentos e seis mil, duzentos e 
setenta euros), tudo nos termos do relatório final do procedimento. Mais se delibera aprovar todas as 
propostas contidas no mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 2015/2016 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO ESCOLAS SILVES/ESCOLA 
SECUNDÁRIA, PARA COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS DOS 
CURSOS PROFISSIONAIS E VOCACIONAIS E DE CEF. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação, tabelas dos valores e Cabimento, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, autorizando 
a correspondente transferência de verba. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO DE SILVES E 
COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Ação Social, da Divisão Jurídica e Administrativa 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. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – MINUTA DE PROTOCOLO NO ÂMBITO DO PROJETO PROJETO 
ODYSSEA SUDOE2, PARA COLOCAÇÃO DE "TOTENS ODYSSEA", EM ESPAÇO DE DOMÍNIO 
PRIVADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Turismo, 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. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO FAGAP - FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, NO 
ANTIGO MINI-GOLF, A PARTIR DO DIA 22 A 31 DE AGOSTO DE 2016, COM INÍCIO ÀS 17H00 E 
TÉRMINO ÀS 00H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: ANDARTE. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, se acordo com a alínea a) do n.º2 do artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO FAGAP - FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA, JUNTO AO ANTIGO MINI-GOLF, DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2016. -----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: ANDARTE. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com a alínea a) do n.º2 do artigo 7.º, do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 8. ------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Srs. vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
8. ---------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os Srs. vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo doze horas e quinze 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.  ------------  
 


