
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 19  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 25 DE MAIO DE 2016  ----------------------------------  
 ----------- Aos vinte e cinco 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 nove horas e quarenta e dois 
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 7.909.775,34 € (sete milhões, novecentos e nove mil, setecentos e setenta e cinco euros 
e trinta e quatro euros), e o de operações não orçamentais é de 506.658,08 € (quinhentos e seis mil, 
seiscentos e cinquenta e oito euros e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária, de 25 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.” ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos pedidos de esclarecimentos apresentados pela Vereação não permanente, a Sra. 
Presidente entregou uma relação do valor dos transportes escolares e respetivos acréscimos para 
todos os circuitos, durante o ano letivo 2015/2016. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais informou que, à data de 24 de maio de 2016, o valor dos fundos disponíveis era de 
3.224.583,00 € (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e três euros). -----------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente prosseguiu dizendo que “tal como já vos tinha dito em anteriores 
reuniões, continuamos em contacto comos responsáveis da Fiesa – Festival Internacional de 
Esculturas com Areia, por forma a viabilizar a manutenção do mesmo no concelho de Silves.  ------------  
 ----------- A Câmara sempre esteve disponível para tentar encontrar soluções que viabilizassem este 
Festival, exemplo disso são as reuniões em que temos participado com a RAN (Reserva Agrícola 
Nacional) e com a REN (Reserva Ecológica Nacional), para se perceber se o caminho a seguir passa 
por uma alteração pontual do PDM ou se se poderá aguardar pelo novo PDM. Estamos, como vos 
disse, a trabalhar com este objetivo final de manter o evento no nosso concelho.  -----------------------------  
 ----------- Incluindo no Portugal 2020, mais concretamente no “Cresc Algarve 2020”, têm ocorrido 
diversas reuniões, sendo que na última quinta-feira ocorreu uma reunião na AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, acerca das zonas de território consideradas como de baixa densidade.  ------  
 ----------- Como sabem, a Associação Nacional de Municípios aprovou as zonas de território 
consideradas de baixa densidade, excluindo outros territórios, como por exemplo o caso flagrante de 
São Marcos da Serra.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós não aceitamos isto e, de imediato manifestei a minha discordância junto da Sr.ª Dr.ª 
Isilda Gomes, representante da ANMP, bem como apresentamos uma intervenção individual e outra 
em conjunto com a AMAL, onde defendíamos não só a inclusão de São Marcos da Serra, mas também 
de São Bartolomeu de Messines e de Algoz/Tunes. Fiquei contente por a nossa pretensão de inclusão 
de São Marcos da Serra ter sido aceite, mas insatisfeita por não terem sido incluídas outras freguesias 
do nosso concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta posição, que já tinha sido manifestada em 2014, foi agora reiterada, tendo o 
responsável, João Catarino, ficado sensibilizado com a argumentação e irá levar o assunto à ANMP.  --  



 
 

 

 

 

 ----------- De salientar ainda que ontem teve lugar uma reunião, no âmbito do Cresc Algarve 2020 para 
se estabelecer o ponto de situação dos avisos entretanto já publicitados”.  --------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo “quanto às zonas da baixa densidade 
estabelecidas para o concelho de Silves, já todos nós manifestámos a nossa preocupação em sede de 
reunião de Câmara”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sr.ª Presidente dizendo que “se encontra concluída a 1.ª Fase do Orçamento 
Participativo para 2017, encontrando-se concluídas as deslocações às Juntas de Freguesia. Vamos 
agora iniciar os encontros com as Associações e com as escolas”.  -----------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das intervenções que estão a decorrer nas 
freguesias do concelho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “A equipa da rede viária encontra-se em São Bartolomeu de Messines e Armação de Pera; ---  
 ----------- Os pintores, calceteiros e pedreiros estão em Armação de Pera e Silves; ----------------------------  
 ----------- Continuamos, há mais de uma semana, com a intervenção na Praia de Armação de Pera e, 
inclusivamente trabalhou-se sábado e domingo, para que os concessionários possam colocar as 
respetivas áreas concessionadas nas devidas condições para uso dos veraneantes. Vamos estender a 
intervenção até à Praia Grande. Estou convicto que até final desta semana os trabalhos estarão todos 
concluídos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seguidamente, a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís passou a informar as atividades a 
decorrer.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Hoje, no Centro Cultural de Pera, haverá uma ação de sensibilização sobre saúde oral, 
intitulada “Doenças orais - como prevenir”. É dinamizada pelo Setor de Ação Social da Câmara 
Municipal de Silves e pela Unidade de Cuidados Continuados Rio Arade;----------------------------------------  
 ----------- De 27 a 29 de maio, decorrerá o “III Festival Caminhos do Oriente”, com oficinas e 
espetáculos de danças orientais e de fusão. Os workshops realizam-se no Grupo Desportivo e Cultural 
do Enxerim; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 27 pelas 21h30, o Teatro Mascarenhas Gregório recebe o espetáculo “Afro Open Stage”.   
 ----------- Dia 28, a Casa-Museu João de Deus comemora o dia internacional do brincar, com a 
atividade “A brincar sem parar em família”. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na Biblioteca Municipal decorrerá a apresentação do livro “Da prisão para a liberdade”, de 
Francisco Cova, bem como a atividade “Música em Família”, com Heléne Madeira e Adelaide Fonseca. 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este fim de semana decorre na Fissul – Parque de Feiras e Exposições de Silves, a edição XI 
das Finais Alengarve, organizada pela ADECT (Associação Desportiva e Cultural de Tunes). -------------  
 ----------- Dia 30 tem início a II Semana Cultural, Desportiva e Recreativa da Freguesia de Silves, 
prolongando-se pela semana, em vários pontos da cidade e zonas da freguesia; ------------------------------  
 ----------- Finalmente, no dia 31, decorrerá na Fissul a “II Mostra de Escolhas com Futuro” - mostra de 
oferta formativa e educativa no concelho de Silves.” --------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi deliberado adiar a reunião da próxima semana, para dia 8 de junho de 2016, ordinária 
pública, devendo ser feito o competente Edital. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “solicito um ponto de situação 
dos parques infantis do nosso concelho, relativamente a segurança, manutenção, saber se há alguma 
situação relevante e se há parques que vão receber novos equipamentos.”  ------------------------------------  
 ----------- Respondeu o Sr. Vice-Presidente dizendo que “tivemos a fiscalização da ASAE (Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica) a todos os parques infantis do concelho, com o 
acompanhamento da Sra. Eng.ª Ema Gouveia, da Divisão de Obras Municipais e Trânsito. O parque 
de Armação de Pera terá que ser totalmente renovado, sendo que os trabalhos, em princípio, 
começarão na próxima semana.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente acrescentou que “houve algumas queixas sobre o parque infantil de 
Armação de Pera. Ora, independentemente das consequências que possam daí advir, nós decidimos 
intervir. Como sabem, aquela obra ainda não foi entregue definitivamente, mas atendendo ao zelar 
pela segurança das crianças, iremos substituir de imediato o equipamento que for necessário.” ----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto referiu que “algumas lâmpadas dos holofotes e projetores 
que iluminam a praia e as árvores, não funcionam. A zona do minigolfe que está a ser intervencionada 
e parece um estaleiro de obras, também tem falta de iluminação. Passa-se o mesmo com a Fortaleza.”  



 
 

 

 

 

 ----------- Esclareceu o Sr. Vice-Presidente que “no passado dia 16 maio estive em Armação de Pera 
com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e o que me transmitiu foi a falta de iluminação na 
Fortaleza. Nada mais foi referido.”--------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto perguntou “na escola pré-primária junto à Escola EB 
2,3 Dr. Garcia Domingues, está a ser feita uma intervenção a nível da pintura?” Tendo a Sra. 
Presidente retorquido que “sim, e para além disso o telhado vai ser substituído.” ------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo que “relativamente ao Setor das 
Águas, disseram-me que há falta de viaturas e os funcionários que necessitam de fazer serviço fora da 
cidade, não o fazem por falta de viatura. Assim, alguns funcionários permanecem em Silves sem 
qualquer tipo de serviço para fazer. Agradeço que me confirmem se, o que acabei de dizer, 
corresponde à verdade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há pouco, quando vinha para a reunião de Câmara, fui alertado por um munícipe que me 
disse existir, na Rua Cândido dos Reis, junto às Escadas do Mirante, uma zona que está a abater: 
junto aos contentores que estão arrumados junto às escadas, entre a calçada e o alcatrão. Seria 
conveniente que serviços vissem o que se passa. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Está um placar junto à Avenida, informativo da Semana Gastronómica do Mar, e reparei que 
nele não consta o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pera (apesar de ter sido uma iniciativa 
da Câmara), pelo que gostaria de saber o que se passa.” -------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís informou que “o placard é igual ao dos outros anos, 
constando nele o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pera.” ---------------------------------------------  
 ----------- Falou a Sra. Presidente salientando que “já foi facultado, a todos os Srs. Vereadores, um 
relatório com o número de viaturas, podendo eu dizer que não há escassez de viaturas. As mesmas, 
património da Câmara, estão distribuídas mediante as necessidades dos serviços. Saliento que as 
viaturas do executivo permanente, como pertença da Câmara, estão totalmente disponíveis para 
alguma eventualidade. Se aumentámos a frota automóvel, foi precisamente para que não aconteça o 
tipo de situações que o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina referiu. Importante para nós é responder à 
funcionalidade dos serviços, com os meios operacionais que temos.” ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente disse que “a equipa da rede viária irá ver o estado da via na Rua 
Cândido dos Reis, em Silves, de acordo com o relatado pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina.” ----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu que “a propósito da situação dos serviços e das 
viaturas, aconteceu-me, se a memória não me atraiçoa, numa sexta-feira, ter necessidade de um 
processo e o Setor do Arquivo não o trazer por não ter viatura nesse dia. Ora, a movimentação dos 
processos é essencial para um bom serviço ao munícipe. Chamo a atenção da Sra. Presidente para 
que afete mais meios humanos e materiais a este serviço, de forma a que quem queira consultar um 
processo, o possa fazer sem ter que voltar outro dia.” ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Exma. Sr.ª Presidente salientando que “o Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa, antes de falar, deveria conhecer melhor os procedimentos implementados e que têm a ver com 
a funcionalidade dos próprios serviços de arquivo.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como se sabe estes funcionam noutro edifício e constantemente estavam a receber pedidos 
para vir entregar processos a este edifício.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estas solicitações e entregas constantes faziam com que os serviços deixassem de poder dar 
resposta às suas funções principais de tratamento e conservação da documentação, para passarem a 
andar constantemente a fazer entregas.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ora, foram os próprios Serviços de arquivo que sugeriram um procedimento de entrega de 
documentação que possibilitasse a entrega atempada dos processos e ao mesmo tempo o exercício 
das funções normais do Arquivo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E está aqui a Dr.ª Isabel Cabrita que, como Chefe de Divisão, poderá confirmar que este 
procedimento tem sido seguido com sucesso para todas as partes”.  ----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
HABITAÇÃO, EM PRÉDIO SITO NO ENXERIM, SILVES. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carlos Alberto Serra Guerreiro.-------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 
dispensa de estacionamento, nos termos e condições da informação. --------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA, LOTE 5, ALVARÁ DE LOTEAMENTO 01/1987, SITO NO MALHÃO, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Cátia Vanessa dos Santos Silva. ----------------------------------------------------------  
 ----------- 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, aceitar os 
projetos das especialidades e emitir o respetivo título. -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE APOIO A EXPLORAÇÃO 
PECUÁRIA, EM PRÉDIO SITO NAS ASSUMADAS, TUNES. --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Quinta dos Arrebentões, Lda.. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e ofício e informação 
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg) de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, SITA EM PRÉDIO 
NA BENAGAIA, PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Caetana Vieira Alves. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício, informação, 
ata da sessão ordinária da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg) de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA, EM PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DAS FONTAÍNHAS, LOTE 15, (ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º 06/99), PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Victor Manuel Batista Morcela. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia, atenta a 
justificação apresentada e a declaração do proprietário confinante. ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, SOBRE O PRÉDIO SITO NA RUA D. AFONSO III, SILVES. ------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Celeste da Graça da Rosa. ---------------------------------------------------------  
 ----------- 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 do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, 
QUINTA DOS ARCOS, ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria José Rocha da Ponte Gonçalves. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Auto de Vistoria, 
alvará de loteamento n.º 01/86, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ----------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, receber as infraestruturas, a título definitivo, nos 
termos e condições da informação e do Auto da Comissão de Vistorias. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO SOBRE VIABILIDADE DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO DE DOIS PRÉDIOS CONFINANTES, SITOS EM AREIAS, PERA.----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Supal - Sociedade Urbanística Pera Algarve, Lda. ------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SITO 
NO LARGO LUÍS AUGUSTO MASCARENHAS, N.º 3 - FRAÇÃO “A”, ALGOZ. ---------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Odete da Luz Casimiro Silva. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, 
notificando o proprietário da fração identificada para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover os 
trabalhos aí preconizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS DO PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES” - RELATÓRIO FINAL.  ---------------  
 ----------- Presente relatório final da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa Veirabar, Lda. a execução 
da empreitada identificada em epígrafe, pelo valor de 174.464,35€ (cento e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, com o prazo de execução de 4 (quatro) meses, nos termos do relatório final. ---------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar todas as propostas constantes no mesmo. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “PRAÇA/PARQUE DE FEIRAS E MERCADO EM 
ALCANTARILHA” . RELATÓRIO FINAL. -----------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Presente relatório final da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa José de Sousa Barra e 
Filhos, Lda. a execução da empreitada identificada em epígrafe, pelo valor de 190.912,33€ (cento e 
noventa mil, novecentos e doze euros e trinta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
com o prazo de execução de 5 (cinco) meses, nos termos do relatório final.-------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar todas as propostas constantes no mesmo. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM RIBEIRA ALTA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 3021/20010418, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 88 
SECÇÃO ”J”, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Michael John Mould e Marian Elizabeth Mould. --------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão de Assuntos Jurídicos, requerimento, caderneta predial, planta 
de cadastro e planta de localização, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA EM HONRA DO GLORIOSO MARTIR SÃO SEBASTIÃO, NO LARGO 13 DE MAIO, EM 
ALCANTARILHA, DIA 22 DE MAIO DE 2016, DAS 16H00 ÀS 00H00 – RATIFICAÇÃO. ---------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra. ---------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
19 de maio de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DO GLORIOSO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO, NO LARGO 13 
DE MAIO, EM ALCANTARILHA, DIA 22 DE MAIO DE 2016 - RATIFICAÇÃO-----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera. ---------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
19 de maio de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA EM HONRA DA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, SITA NO EDIFÍCIO 
DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA DE FONTES DA MATOSA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
ALCANTARILHA E PÊRA, EM 05 DE JUNHO DE 2016, DAS 16H00 ÀS 24H00. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação da Nossa Senhora das Fontes da Matosa. -----------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada, isentando o requerente 
do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo do Regulamento de Taxas e Licenças.----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, 
SITA NO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA DE FONTES DA MATOSA, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE ALCANTARILHA E PÊRA, EM 05 DE JUNHO DE 2016, DAS 16H00 ÀS 24H00. -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação da Nossa Senhora das Fontes da Matosa. -----------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada, isentando o 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo do Regulamento de Taxas e 
Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
4.ª EDIÇÃO DA FESTA DO CARACOL, NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2016, -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada, isentando o 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo do Regulamento de Taxas e 
Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA A 
REALIZAÇÃO DA 4.ª EDIÇÃO DA FESTA DO CARACOL, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 
2016, NO JARDIM MUNICIPAL, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada, isentando o 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo do Regulamento de Taxas e 
Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO SNACK- BAR "ONDA VERDE", SITO NA RUA DRA. MARIA EUGÉNIA NEUTEL 
DIAS FERREIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, DAS 02H00, PARA AS 04H00. --------------  
 ----------- REQUERENTE: Cláudia Roberto Mariano Rodrigues. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o alargamento de horário de 
funcionamento do estabelecimento tendo em conta o parecer favorável emitido pela junta de freguesia.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DAS EDIFICAÇÕES 
URBANAS A TODA A ÁREA DO MUNICÍPIO DE SILVES. -----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação, carta registada informação da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística, Edital, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA 2.ª TRANCHE DO PAAJU 
(PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
MISS E MISTER ESCOLA, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação de Estudantes da Escola Secundária de Silves. -----------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Juventude e requerimento, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o adiantamento da 2.ª tranche do apoio 
anual. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DO 
MENIR DOS ABRUTIAIS E PROPOSTA DE DECISÃO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO COMO 
MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço do Património Cultural, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, determinar a classificação do Menir dos Abrutiais 
como Monumento de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos na informação. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - RELATÓRIO FINAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DO 
MENIR DE VALE FUZEIROS/HORTA DE BAIXO E PROPOSTA DE DECISÃO FINAL DE 
CLASSIFICAÇÃO COMO MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço do Património Cultural, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, determinar a classificação do Menir de Vale 
Fuzeiros/Horta de Baixo como Monumento de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos 
na informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
NECRÓPOLE DA AMOROSA E PROPOSTA DE DECISÃO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO COMO 
SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Serviço do Património Cultural, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, determinar a classificação da Necrópole da 
Amorosa como Sítio de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos na informação. -----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
NECRÓPOLE DE VALE FUZEIROS/FORNECA E PROPOSTA DE DECISÃO FINAL DE 
CLASSIFICAÇÃO COMO SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do serviço do Património Cultural, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, determinar a classificação da Necrópole de Vale 
Fuzeiros/Forneca como Sítio de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos na informação.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO CASTELO DE SILVES.  
 ----------- Presente informação da Divisão Cultura, Turismo e Património, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de alargamento do horário de 
funcionamento do Castelo de Silves, nos termos da informação. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE CEDÊNCIA DE VIATURAS MUNICIPAIS - FEVEREIRO, 
MARÇO E ABRIL DE 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Educação e relatório, de que se anexa fotocópia e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 015 / 2016 - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO SILVES SUL/ESCOLA EB 2, 3 DR. 
ANTÓNIO CONTREIRAS, DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS 
ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do sector da Educação, ofício agrupamento de escolas Silves Sul, Mapa 
de comparticipação, e Cabimento de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a transferência de verba nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO 
COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES E RESPECTIVO PREÇÁRIO. -------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de regulamento e consequente 
submissão a consulta pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera fixar os preços, e isenção, redução e descontos, nos termos da informação. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 9. ------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------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. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
9. ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------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 dez horas e vinte 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.  -------------------------------------------------------  
 


