
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 18  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 18 DE MAIO DE 2016  ----------------------------------  
 ----------- Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal, no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas dez horas e cinco 
minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da 
mesma Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 4.689.655,68 € (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta 
e cinco euros e sessenta e oito cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 353.977,43 € 
(trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e sete euros e quarenta e três cêntimos). --------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quais quer atas.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária, de 18 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. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das intervenções que estão a decorrer nas 
freguesias do concelho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Os pintores encontram-se em Armação de Pera, tal como programado, e em Silves; o 
betuminoso no Algoz; os pedreiros e os calceteiros em Silves e Armação de Pera. ---------------------------  
 ----------- Em face da problemática da areia da praia de Armação de Pera, onde se verifica um grande 
declive nos acessos à praia, fiz uma visita ao local, com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, e 
encetámos uma operação com duas máquinas de arrasto, para eliminar o declive, com cerca de 2 a 3 
metros, impede as pessoas de chegar à praia. Esperamos que este mês a operação esteja concluída.”  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís passou a dar as suas informações: ---------------------------  
 ----------- “De 16 e 20 maio, encontra-se a decorrer a semana da “Primavera Biológica”, na Quinta 
Pedagógica, tendo como público-alvo os alunos do 2.º e 3.º ciclos; ------------------------------------------------  
 ----------- De 17 a 19 de maio, no dia Auditório Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, 
encontra-se em cena a peça “Três Erres” - Teatro para a infância, pela companhia Al Teatro. Refiro 
que esta peça já esteve no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves. --------------------------------------------  
 ----------- Ontem, dia 17 de maio, decorreu na Biblioteca Municipal, uma ação de sensibilização sobre a 
saúde da mulher, com a presença da Sra. Enf.ª Joana Simões, organizada pela Rede Social de Silves 
e em parceria com a Unidade de Cuidados Continuados do Rio Arade; -------------------------------------------  
 ----------- De hoje até ao dia 21, decorrem as comemorações do Dia Internacional dos Museus. Temos 
um programa especial, do qual destaco entre outras atividades: começou hoje às 10h00, com uma 
atividade que é descobrir as paisagens culturais de Silves; das 10h às 16h30, haverá visitas 
acompanhadas por figuras da nossa história; das 10h às 18h temos o “Viver Museu”, que permite aos 
visitantes a livre fruição no espaço museológico; destaco a exposição que será inaugurada hoje, pelas 
18h30, “No extremo do Alandaluz - Mértola e o Guadiana”, que será seguida por uma palestra 
proferida pela Sra. Dra. Susana Gomes e por outra, pelas 19h00, com Cláudio Torres, Diretor do 
Campo Arqueológico de Mértola, que abordará o tema Museus e Desenvolvimento. -------------------------  
 ----------- O dia 21 terminará com o lançamento das atas da X Edição do Congresso Internacional “A 
Cerâmica Medieval no Mediterrânio”, que ocorreu em outubro de 2012. ------------------------------------------  
 ----------- Dia 19 de maio, ocorrerá uma ação de sensibilização em termos da ação educativa, 
designada “Na Rota dos Ofícios Tradicionais – Barbearia”, com visita aos estabelecimentos comerciais 



 
 

 

 

 

tradicionais de São Bartolomeu de Messines. No mesmo dia, haverá visitas acompanhadas e jogos de 
exploração no Museu do Traje e das Tradições, em São Bartolomeu de Messines, designada “Do 
campo à vila – o percurso dos alimentos”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Terminaremos, dia 21 pelas 21h00, com a noite dos Museus, no Museu Municipal, onde 
haverá um recital de flauta e piano, com Grace Morgan e Cristiana Silva. A entrada é livre, num 
ambiente único, junto ao poço-cisterna Almohada -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje, em Portimão, decorrerão as 10.ªs Olimpíadas Sénior, sendo uma parceria entre os 
Municípios de Portimão, Silves, Lagoa e Lagos. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pelas 15h00, em São Bartolomeu de Messines, a Junta de Freguesia receberá a palestra 
dedicada ao tema “Família”, sendo que a mesma é organizada pela Câmara Municipal de Silves e a 
Universidade do Algarve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 19 de maio, pelas 14h30, o Centro de Ciência Viva de Lagos, realizará um workshop “As 
conchas têm nome”, inserido no ciclo “A ciência não tem idade”, que decorrerá na Biblioteca Municipal 
de Silves.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 20 de maio pelas 21h00, a rúbrica “Sarau Instável” vai trazer à Biblioteca Municipal André 
Gago.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 21 de maio, a Biblioteca Municipal receberá mais uma atividade de “Contos em Família”; -  
 ----------- Dia 22 de maio, a Quinta João Clara, em Alcantarilha, irá receber uma atividade denominada 
“Um copo de letras, leituras à volta do bar – tertúlia, vinhos e tapas.” ----------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a informar que “estamos já na fase do Orçamento Participativo: 
ontem fomos à União de Freguesias de Algoz e Tunes; hoje vamos à União das Freguesias de 
Alcantarilha e Pera; e terminamos na quinta-feira em Armação de Pera. Deslocamo-nos a todas as 
Juntas, como no ano passado, e em outros anos também mas sem o título Orçamento Participativo. 
Tem havido uma boa adesão nas várias freguesias. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Haverá, na próxima terça-feira, uma reunião na CCDR Algarve (Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional) que tem a ver com o acompanhamento do Programa Operacional Regional 
Cresc Algarve 2020. Na próxima sexta haverá uma reunião na AMAL.  -------------------------------------------  
 ----------- De seguida, a Sra. Presidente entregou a resposta ao requerimento dos Srs. Vereadores do 
PS. ------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data hoje, o valor dos fundos 
disponíveis é 3.419.366,66 € (três milhões, quatrocentos e dezanove mil, trezentos e sessenta e seis 
euros e sessenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Rogério Pinto salientando que “já na reunião de Câmara do 
dia 13 de janeiro falei sobre os oleões. O concurso foi feito para a implantação dos oleões, mas não 
havia empresa para recolha do depósito. Qual o ponto de situação? ----------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao Mercado de Tunes, peço que me informem se vai abrir na componente Mercado, 
ou se vai ser entregue a uma Associação? --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à Ribeira de Alcantarilha, na altura das cheias, havia a intenção de falar com todos 
proprietários das margens da Ribeira para fazerem a limpeza das suas zonas durante o verão, para 
não haver problemas no inverno. Gostaria de saber se os mesmos já foram notificados. --------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente já falou sobre o areal de Armação de Pera, e felicito-o por ter ido ao 
local. Hoje verifiquei que as máquinas estão a repor a areia nas zonas de acesso à praia.------------------  
 ----------- Também quero felicitar pelas obras e cuidados que estão a ter em Armação de Pera, que é a 
zona onde vamos receber mais pessoas, no período do verão. Todo o núcleo urbano e acessos 
precisam de alguns cuidados. Deixava aqui o pedido para que o limpa-bermas, que anda na zona de 
Armação de Pera, fizesse o mais possível nessa freguesia, especialmente da Casa Mortuária até ao 
Lar (final do concelho). Esta estrada há alguns anos que não é limpa, bem como a estrada que vai 
direta à central. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pergunto se há estimativa do final das obras no Barranco do Olival e na zona do Minigolfe. E 
quanto ao ponto de luz que ficou de ser colocado na zona do minigolfe, para dar apoio às atividades 
que lá decorrem durante o verão? --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como está a situação da rampa do prédio junto à via dorsal de Armação de Pera, perto da 
rotunda da água, onde no 4.º andar vive um casal de idosos com mobilidade reduzida, de que falei na 
reunião de Câmara da semana passada?” ---------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente informou que “relativamente à recolha dos óleos colocados nos 
óleões, encontra-se em curso o respetivo procedimento concursal, estando para breve a sua 
adjudicação. Entretanto os nossos serviços estão a assegurar esta recolha e a entrega em Lagoa.  -----  
 ----------- Quanto ao Mercado de Tunes, houve de facto a manifestação verbal de uma intenção, mas o 
que importa é que esta venha a ser concretizada.  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A propósito da limpeza das margens da Ribeira de Alcantarilha, estão a decorrer 
conversações entre a nossa Proteção Civil e os Técnicos da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) 
com o propósito de agendar reunião com os respetivos proprietários, pese embora o facto de esta 
limpeza ser um trabalho muito ingrato, pois trata-se de uma espécie infestante que voltará a se 
alastrar, tornando necessária a execução de novos trabalhos de limpeza”.  -------------------------------------  
 -----------  O Sr. Vice-Presidente interveio dizendo que “em relação aos oleões, apenas faltam colocar 
um ou dois.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à limpeza de Armação de Pera e zonas envolventes, ficou combinado com os 
Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, que se avançava de São Marcos para Armação de Pera. ---  
 ----------- Também está programada, para esta ou para a próxima semana, uma limpeza geral nos 
taludes em Armação de Pera, pelos Serviços da Câmara. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao Barranco do Vale do Olival, as obras estão a decorrer dentro dos prazos e 
penso que antes da época balnear a obra estará concluída. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca da rampa, ainda não tive tempo de ir ao local, mas o que deve acontecer é o mesmo 
que se passou na casa do Sr. Travassos, ou seja, os calceteiros vão tirar a rampa que lá está em 
cimento e com ladrilhos antiderrapantes e fazer uma nova.”  ---------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto perguntou “como está a implantação do novo 
programa de faturação da água?” Ao que a Sra. Presidente retorquiu “ainda está a ser implementado, 
estamos a fazer a passagem de um programa para outro. Em junho deverá estar concluída.” -------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Vereadora perguntando “como está a situação da falta da placa 
identificadora da localidade de Poço Barreto?” Tendo o Sr. Vice-Presidente respondido que “foi 
encomendada, mas ainda não chegou.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa iniciou a sua intervenção referindo que “há vários pedidos 
de esclarecimentos, cujas respostas ainda não me foram facultadas. ---------------------------------------------  
 -----------  Compreendo a dificuldade dos serviços, mas seria importante termos acesso às minutas das 
reuniões de Câmara, para termos uma melhor noção das nossas intervenções. -------------------------------  
 ----------- Passo a indicar os assuntos sobre os quais aguardo esclarecimento: ---------------------------------  
 ----------- 1) Cooperativa CHE-Silvense;  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) Relatório da reunião havida com o Sr. Representante do Procurador-Geral da República 
acerca do processo da Praia de Armação de Pera.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estou preocupado com as roturas frequentes nas condutas de água – pergunto qual a 
intervenção do executivo permanente este ano e o que tencionam executar até ao final do ano. Dou 
como exemplo a rua em frente ao cemitério de São Bartolomeu de Messines, onde, num espaço de 30 
metros, já é a sexta rotura que ocorre, com todos os inconvenientes que isso acarreta para particulares 
e comerciantes. Apelava para que houvesse uma intervenção da autarquia na substituição destas 
condutas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pergunto ainda qual ponto de situação da PLMJ, Sociedade de Advogados, R.L., que 
quantias lhe foram pagas; houve troca de correspondência; e esta empresa ainda representa o 
Município em alguns processos?”  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Exma. Sr.ª Presidente dizendo que “quanto aos dois primeiros pedidos de 
informação que referiu, os mesmos já foram respondidos, tendo as correspondentes informações sido 
entregues na última reunião, mas, poderei fazer-lhe chegar outra cópia das mesmas.  -----------------------  
 ----------- Acerca da PLMJ, informo que desde 2013 que não trabalhamos com essa sociedade de 
advogados, aliás, logo a seguir à nossa tomada de posse, deslocámo-nos propositadamente a Lisboa 
para lhes comunicar a nossa decisão de cessar a representação.  -------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às roturas não é só neste local que são reincidentes e inclusivamente fizemos um 
levantamento das situações de reincidência e estamos a tentar substituir as condutas de fibrocimento, 
quando possível e na sua totalidade. A maior dificuldade é a falta de operacionais associados a este 
trabalho. Temos duas equipas: uma para a zona litoral e outra do barrocal para o interior. Estas 
pessoas têm que dar resposta às roturas aa todas as solicitações diárias que aparecem, logo, fazer 
obras desta envergadura requer algum tratamento e mais pessoas envolvidas. É de enaltecer toda a 
dedicação, esforço e empenho com que estes trabalhadores se entregam a estas tarefas.  ----------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM EXISTENTE EM ENXERIM, SILVES. -----------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Eduardo Cabrita dos Santos. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, SITO NO 
POÇO DEÃO, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Brejeira Fruticultura e Horticultura, Lda.. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, LOTE 11, 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2001, SITO NA TORRE, ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Construções Leopoldo Fernandes, Lda. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura aceitando a 
justificação apresentada quanto ao número de lugares de estacionamento, nos termos da informação. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS A 
HABITAÇÃO, SITA EM PEDREIRAS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves – Fiscalização Municipal. ------------------------------   
 ----------- RECLAMANTE: Margarida de Oliveira Reis Gomes. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel a proceder às 
correções referidas no auto de vistoria no prazo de 30 (trinta) dias. Do procedimento deverá ser dado 
conhecimento à reclamante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS A 
HABITAÇÃO, SITA EM PEDREIRAS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves – Fiscalização Municipal. ------------------------------   
 ----------- RECLAMANTE: Ana Paula Simões Couto Martins Pereira. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel a proceder às 
correções referidas no auto de vistoria no prazo de 30 (trinta) dias. Do procedimento deverá ser dado 
conhecimento à reclamante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS A 
HABITAÇÃO, SITA EM PEDREIRAS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves – Fiscalização Municipal. ------------------------------   
 ----------- RECLAMANTE: Maria de Fátima da Silva Dores Clemente. ----------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel a proceder às 
correções referidas no auto de vistoria no prazo de 30 (trinta) dias. Do procedimento deverá ser dado 
conhecimento à reclamante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM MORADIA, SITA 
EM GATEIRAS, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ-TUNES. -----------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Ana Maria Guerreiro João. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e do Serviço de 
Fiscalização Municipal, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura aceitando a 
justificação apresentada quanto ao número de lugares de estacionamento, nos termos da informação. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO EM PRÉDIO SITO NA AMENDOEIRA, SILVES. ---------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Amaizing Mountain, Unipessoal, Lda. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) e planta de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, SITA EM 
CERRO DE SÃO MIGUEL, SILVES.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carla Sofia Gonçalves Parreira e outro. --------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes da 
deliberação de 09 de março de 2016, aceitar os projetos de especialidade e emitir o respetivo título. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE APOIO A 
EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, NA QUINTA DA AMOROSA, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------  
 ----------- REQUERENTE: Algartalhos - Supermercados, Lda. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, despachos da Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Silves, ofício e ata da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, planta e carta do 
requerente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a requerente do constante na 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA SOBRE O PRÉDIO, SITO NO NÚCLEO HABITACIONAL 2 - ENXERIM - BLOCO D - 
N.º 97 - 1.º, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
06081/000320, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA COM O N.º 8234, DA FREGUESIA DE 
SILVES.  
 ----------- REQUERENTE: Liliana Nunes Sequeira Vitoria. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, mapa e planta de 
localização, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO DE RASTREIO VISUAL, ENTRE ALBERTO 
OCULISTA E A CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, minuta de acordo, de que se anexa 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de acordo, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DOS BENS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO 
DO MUSEU DA CORTIÇA DA FÁBRICA DO INGLÊS, BENS MÓVEIS ESSES EM VIAS DE 
CLASSIFICAÇÃO COM O GRAU DE INTERESSE MUNICIPAL. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta da Exma. Sra. Presidente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra elucidando os presente que “tentámos ter uma 
reunião com a empresa “N & F – Comércio e Distribuição Alimentar, Lda.” para que, através do 
diálogo, pudéssemos exercer o Direito de Preferência sobre a venda dos bens móveis que constituem 
e integram o Espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês. ----------------------------------------------------    
 ----------- Como não tivemos êxito, indagámos junto da nova Empresa “Rustinativa, Lda”, a qual 
adquiriu os bens móveis do Museu da Cortiça, informando que teríamos que ser consultados 
relativamente ao Direito de Preferência, sobre qualquer alienação que tivessem intenção de 
concretizar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No entanto, a empresa não tomou isso em consideração e nunca nos informou da intenção 
de alienar os bens móveis, tendo alienado o espólio à empresa “Excelentemagia – Unipessoal,Lda.” 
em Março de 2016, à qual já manifestamos a nossa disponibilidade para adquirir o Espólio pelo mesmo 
valor, uma vez que tínhamos o direito de exercer o nosso Direito de Preferência. -----------------------------  
 ----------- Como não foi visto dessa forma e não reconheceram em nós esse direito, vamos instaurar a 
competente Ação de Preferência.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta, procedendo nos seus termos.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
NECRÓPOLE DO CERRO DO CASTELO E PROPOSTA DE DECISÃO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
COMO SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da DCTP - Serviço de Património Cultural, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, determinar a classificação da Necrópole do Cerro 
do Castelo como Sítio de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos na informação. --------    
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA COLABORAÇÃO NA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "VIA SACRA AO VIVO - 2016". ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente carta da Comissão de Festas e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pêra. -----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a contribuição financeira no valor de 
800,00€ (oitocentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SILVES E O CENTRO PASTORAL DE PÊRA, PARA A CRIAÇÃO DE UM POLO DE EDUCAÇÃO AO 
LONGO DA VIDA, NA FREGUESIA DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Ação Social, parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e 
minuta do acordo de cooperação, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de acordo, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, REFERENTE A 20% DO VALOR 
DA AQUISIÇÃO DE UMA VARREDORA/ASPIRADORA DESTINADA À LIMPEZA DE URBANA, NA 
FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de Armação de Pêra. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente email da junta de freguesia, fatura, cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a contribuição financeira no valor de 
17.712,00€ (dezassete mil, setecentos e doze euros). -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.8 - ASSUNTO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO, REFERENTE A 20% DO VALOR DA 
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UMA VIATURA ACIDENTADA.---------------
----------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Silves. -------------------------  
 ----------- Presente ofício da Associação, fatura, recibo, cabimento, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a contribuição financeira no valor de 
2.000,00€ (dois mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

----------6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA DOIS POSTOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL, ÁREA DE ATIVIDADE 
MECÂNICO, PARA A UNIDADE DE MÁQUINAS E VIATURAS.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Presente proposta, e-mail Associação Nacional de Municípios Portugueses, ofício do Secretário 
de Estado da Administração Interna, Declaração da Coordenadora da Seção de Gestão Administrativa 
de Pessoal, informação da Unidade de Máquinas e Viaturas, Quadro e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de procedimento 
concursal para a constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado para dois 
postos de assistente operacional, área de atividade – Mecânico - para a Unidade de Máquinas e 
Viaturas (UMV), nos termos da mesma. Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE EDITAL SOBRE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE 
VENDA AMBULANTE NA FREGUESIA E CIDADE DE SILVES, DURANTE O PRESENTE ANO CIVIL 
DE 2016.-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente proposta e ofício da Junta de Freguesia de Silves, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente tomou a palavra dizendo que “como sabem, o Regulamento 
Municipal da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentário Exercido por Feirantes e Vendedores 
Ambulantes, foi recentemente publicado.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estabelece o mesmo que para cada uma das freguesias seja elaborado um Edital que 
estabelece as condições em concreto para o exercício destas atividades.  --------------------------------------  
 ----------- O aqui proposto obteve a concordância, tanto da Junta de Freguesia, como dos comerciantes 
locais. A título de exemplo, contactamos previamente os comerciantes de artesanato, para lhe darmos 
a conhecer que tínhamos a intenção de atribuir 6 lugares de venda ambulante de artesanato na Zona 
Ribeirinha, tal como nos foi manifestado o desagrado por parte dos vendedores de peixe do mercado 
municipal acerca da venda ambulante de peixe na cidade.  ----------------------------------------------------------  
 ----------- De acrescentar que também se encontra sugerida a realização de uma Feira de Velharias, 
uma vez por mês, na Praça Al’Mutamid”.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “a nossa posição é contrária ao proposto no Edital, 
ao proibir a venda de pão e de peixe na cidade de Silves, uma vez que entendemos que é uma venda 
que se faz há décadas, é certo sem estar devidamente licenciada, mas não é justo que o seu fim 
acontece desta forma. Esta proibição deveria ter sido logo incluída no Regulamento para que, durante 
o inquérito Público, os vendedores se pudessem pronunciar”.  ------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “o Regulamento espelha o que se encontra 
contemplado na lei, em termos gerais e aplicáveis a todo o território do concelho. Aquilo que os Editais 
vêm fazer é estabelecer as especialidades para cada uma das freguesias.  -------------------------------------  
 ----------- Como é óbvio, o número e tipo de venda ambulante estabelecido para São Marcos da Serra 
não pode ser igual ao estabelecido para Armação de Pera, ou para Silves, são realidades diferentes, 
onde se tem que conjugar os interesses dos comerciantes e os interesses das populações”.  -------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente salientou que “chamo a atenção para o que se passa concretamente 
aqui em Silves: há 5 pessoas que vendem pão no mercado em Silves e às 10h uma carrinha encosta-
se junto à Fitec a vender pão; com o peixe passa-se a mesma coisa. Apanhei um perto do estaleiro da 
Câmara e o pessoal dali a comprar peixe. Ora as pessoas que estão no mercado o ano inteiro sentem-
se indignadas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta, procedendo nos seus 
termos. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.11 - ASSUNTO – PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO AOS PROGRAMAS "ADERE 
2020" E "SILVES 2020" ENTRE MUNICÍPIO DE SILVES E VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE. ----------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, Minuta de protocolo de parceria e 
cabimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo de parceria, dos programas 
“Adere 2020” e “Silves 2020” e a sua posterior remessa à Assembleia Municipal para provação dos 
compromissos plurianuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e quarenta e cinco 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.  ------------  
 


