
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 24  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 6 DE JULHO DE 2016  ---------------------------------  
 ----------- Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, Edifício 
da Câmara Municipal no Auditório, reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal, sob a presidência de 
Mário José do Carmo Godinho, Vice-Presidente da mesma Câmara.  ---------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, 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.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Exma. Senhora Presidente que 
se fez substituir pelo Sr. Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho D’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas Nº 04/2016 da reunião de Câmara realizada a 03 
de fevereiro de 2016; N.º 05/2016 da reunião de Câmara realizada a 10 de fevereiro de 2016; n.º 
06/2016 da reunião de Câmara realizada a 17 de fevereiro de 2016; N.º 07/2016 da reunião de 
Câmara realizada a 24 de fevereiro de 2016; N.º 08/2016 da reunião de Câmara realizada a 02 de 
março de 2016; N.º 09/2016 da reunião de Câmara realizada a 09 de março de 2016; N.º 10/2016 da 
reunião de Câmara realizada a 16 de março de 2016; N.º 11/2016 da reunião de Câmara realizada a 
23 de março de 2016 e N.º 12/2016 da reunião de Câmara realizada a 06 de abril de 2016.  ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 6.940.911,13 € (seis milhões novecentos e quarenta mil novecentos e onze euros e treze 
cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 615.575,13 € (seiscentos e quinze mil quinhentos e 
setenta e cinco euros e treze cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exmo. Sr. Vice-Presidente, fazendo uso da palavra disse que “dou início à reunião de 
Câmara Ordinária Publica, de 06 de julho de 2016, informando que a Sra. Presidente não poderá estar 
presente por motivos familiares.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- O Sr. Vice-presidente prosseguiu a sua intervenção comunicando que “a equipa dos 
Pedreiros encontra-se na Freguesia de Silves, a equipa dos Pintores encontra-se na Freguesia de 
Silves e na União de Freguesia de Algoz e Tunes; a equipa dos calceteiros encontra-se nas 
Freguesias de Silves e de Armação de Pêra; e os tratores encontram-se a laborar na Freguesia de S. 
Marcos da Serra, entre o Boião e a Azilheira, e nos arredores da cidade de Silves.” --------------------------  
 ----------- Seguidamente, a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís passou a informar as atividades a 
decorrer.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Nos Paços do Concelho, em Silves, encontra-se patente, até ao final do mês de julho, a 
Exposição do Arquivo Municipal com o tema “O Teatro Mascarenhas Gregório e o seu fundador” e a 
Zona Ribeirinha de Silves recebe entre o dia 01 de julho e 5 de outubro de 2016, uma Exposição de 
Arqueologia intitulada “Quem nos escreve desde a Serra”; -----------------------------------------------------------  
 ----------- Durante este mês de julho o Projeto “Leituras Viajantes” levado a cabo pelo Sector da Ação 
Social, decorrerá nos dias 4, 15 e 27 de julho, aos vários domicílios dos idosos abrangidos pelo Projeto 
Assistência 24 – Helpphone; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De 5 julho a 4 de Setembro de 2016, decorrerá em Armação de Pêra, junto à Praia dos 
Pescadores, o projeto da “Animação Desportiva de Verão” e tem como objetivo dinamizar a população 
veraneante a praticar atividade física na praia. Esta atividade terá início pelas 10h30m de terça a 
domingo e sendo as atividades nas áreas da Aeróbica, Zumba e Ginástica Localizada; ---------------------  
 ----------- De 8 a 30 de julho de 2016, no âmbito da rúbrica Talentos da Comunidade, estará patente ao 
público na Biblioteca Municipal de Silves a exposição intitulada “Semeando Sonhos” da pintora Janica;   



 
 

 

 

 

 ----------- Amanhã dia 7 de julho, tem início mais um Ciclo de Sunset Secrets – Quintas no Castelo, o 
qual decorrerá até dia 4 de agosto, estando o primeiro a cargo de Ricardo Martins com a Guitarra 
Portuguesa e o fado com a Fadista Filipa Sousa; ------------------------------------------------------------------------   
 ----------- No dia 8 de julho o Teatro Mascarenhas Gregório recebe, pelas 18:00h, um Concerto de 
Música de Câmara, apresentado pela Orquestra Clássica do Sul inserido no ciclo da divulgação da 
Música Clássica intitulado “Música Light para quarteto de Cordas”; ------------------------------------------------  
 ----------- No dia 9 de julho decorre a Corrida 4 estações do Ano – Verão – Silves, atividade física de 
Marcha e Corrida dinamizada pelo Sector de Desporto e o Centro Municipal de Marcha e Corrida de 
Silves, com início junto às Piscinas Municipais; --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 09 de julho, pelas 21:30 h na Casa Museu João de Deus haverá a apresentação 
do Livro “Lugar sinónimo” de João Miguel Pereira e Pedro Oliveira Tavares; ------------------------------------  
 ----------- No dia 9 de julho, o Teatro Sénior do Pólo de Educação ao Longo da Vida de Tunes, 
apresenta pelas 16h00 a peça “A vida da Estação”;---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por fim informo que o Ponto Azul em Armação de Pêra abriu no passado dia 01 de julho, o 
qual dinamizará as atividades de Educação Ambiental integradas no âmbito da Bandeira Azul e 
promoção do concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à 
Vereação Não Permanente referente à questão colocada pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa no 
passado dia 29 de junho de 2016: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Na sequência do pedido de esclarecimento, realizado na Reunião de Câmara do passado dia 
29 de Junho, e passo a citar:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Dr. Serpa: Hoje quando cheguei a Silves, estranhei não ver as bandeiras Nacional e da 
Cidade de Silves hasteadas no castelo, pois são um símbolo bastante importante, sei que é um 
assunto do setor da Cultura e a Sra. Vereadora não está presente, mas agradecia que numa próxima 
reunião viesse um esclarecimento do serviços, que mencionasse o porquê de as bandeiras não 
estarem hasteadas, se teve com uma festa particular que houve no castelo, saber quem as retirou e 
porque o fizeram.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Sendo assim, apelava que os serviços me respondessem, as estas dúvidas.”----------------- --- 
 ----------- Venho por este meio esclarecer que no passado dia 4 de Maio, após o hastear das últimas 
bandeiras em stock, devido aos fortes ventos que se fizeram sentir, as mesmas apenas duraram 
alguns dias, tendo sido retiradas devido ao seu estado de degradação, pelo que as bandeiras não se 
encontram hasteadas desde a segunda semana do mês de Maio, dado que não existiam mais 
bandeiras em stock, como acima referido.--------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Esta situação foi alvo de um ofício de reclamação junto da empresa fornecedora que 
entretanto respondeu refutando qualquer tipo de responsabilidade.------------------------------------------ 
 ----------- Após a identificação da fraqueza das bandeiras até então utilizadas e que se prende com as 
costuras necessárias devido à sua dimensão, tentamos junto de vários fornecedores verificar qual o 
tamanho máximo possível numa única só peça.-------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Foram então solicitados novos orçamentos a outras empresas e a 25 de Maio não existia 
dotação orçamental para cabimentar a nova aquisição o que tornou o procedimento mais demorado.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Nesse sentido, foi proposta a alteração orçamental necessária, que foi remetida para 
deliberação do Executivo Municipal na Reunião de Câmara ordinária pública realizada no passado dia 
8 de Junho, a mesma foi aprovada com a abstenção dos Srs. Vereadores (PS e PSD) havendo a partir 
desta data decorrido os procedimentos normais para a sua aquisição.--------------------------------------- 
 ----------- A entrega das novas bandeiras foi realizada no dia 4 de Julho, havendo as mesmas sido 
colocadas neste mesmo dia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Dado o exposto, penso encontrar-se clarificada a razão da não existência das bandeiras no 
castelo, não havendo qualquer relação com o evento ai realizado, no passado dia 25 de Junho. Segue 
em anexo o ofício remetido à empresa responsável pela venda das bandeiras e a respetiva resposta.”--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pelo Sr. Vice-Presidente que, à data de 05 de julho de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis é de 3.607.313,00 € (três milhões seiscentos e sete mil trezentos e treze 
euros). --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “moro na zona a nascente 
de São Bartolomeu de Messines, passo todos os dias por uma estrada de acesso a Messines de Cima 
e vejo a obra dessa estrada parada já há muito tempo. Gostaria que os Serviços me esclarecessem, 
através da Sra. Presidente, da razão para esta situação. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito por escrito, uma relação das obras adjudicadas por ajuste direto, com a identificação 
da obra, do empreiteiro, valor da empreitada, dos convites que foram feitos a outras entidades e em 
que termos foram respondidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito também informação sobre as obras levadas a cabo nas garagens da Cooperativa – 
CHE II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Solicito informação, na sequência do requerimento apresentado no passado dia 22 de junho 
de 2016, relativamente ao ponto de situação do Património do concelho de Silves, e que a mesma seja 
respondida, baseada/sustentada em informações dadas pelos serviços. -----------------------------------------  
 ----------- Quanto à resposta que me foi dada, relativamente às bandeiras no castelo, agradeço a 
mesma, no entanto solicito que a resposta me seja dada por escrito.” ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra dizendo que “relativamente aos pedidos de resposta 
solicitados, julgo que os mesmos já foram respondidos em reuniões anteriores.” ------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto solicitou “uma certidão da ata do ponto 6.10 da 
Reunião Ordinária de 18 de novembro de 2015.” ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve atendimento ao público.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITA NA 
RUA QUINTA DR. PACHECO, N.º 5, NO ALGOZ. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Álvaro Elias Mendes da Silva. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação dispensando o cumprimento da Lei das Acessibilidades dando de tal legal 
publicitação, bem como aceitar os projetos de especialidade. --------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EXISTENTE NO PRÉDIO 
SITO EM BASTOS, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Samuel Ashley Bell. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 
(RERAE), EM PRÉDIO SÍTO DA FONTE JOÃO LUÍS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------  
 ----------- REQUERENTE: Miguel Onofre Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, despachos da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, ofício da Agência Portuguesa do 
Ambiente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e proceder nos termos 
propostos pela Conferência Decisória do RARAE. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
GASÓLEO PARA CONSUMO PRÓPRIO, NO LOTE N.º 5, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/2009, 
SITO NA AMOREIRA, NO ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Garcias, S.A.-------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Certificado de 
Inspeção de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento da instalação e notificar a 
requerente a apresentar declaração do proprietário confinante a autorizar a mesma no prazo de 30 
(trinta) dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO EDIFÍCIO DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS, SITO NA ZONA RIBEIRINHA, EM SILVES. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e projeto de 
arquitetura de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM REGA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB N.º 13369/20120201, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 110 SECÇÃO GV, 
DA FREGUESIA DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Diogo Correia Barreira, André Correia Barreira e Mariana Esteves Barreira. --  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial 
rústica, 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 EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM BARRANCO DA TALURDE, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 2867/20100329, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 4 
SECÇÃO FV A FV1, DA FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA. -------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Diogo Correia Barreira, André Correia Barreira e Mariana Esteves Barreira. --  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta predial 
rústica, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE "SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES", A CELEBRAR COM A 
EMPRESA OLIVEIRAS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgãos e Oficial Público, minuta do contrato de e 
declaração de seguro caução que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta, mandatando a Exma. Sra. 
Presidente para a outorga do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE "FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO À BAIXA TENSÃO NORMAL", A CELEBRAR COM A EMPRESA 
EDP COMERCIAL, S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgãos e Oficial Público, e minuta do contrato de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.   ----------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta, mandatando a Exma. Sra. 
Presidente para a outorga do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
3.ª FESTA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NO 
RECINTO DE FESTAS DA ASSOCIAÇÃO, NA AMOROSA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, 
COM INÍCIO ÀS 19H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Recreativa e Cultural da Amorosa. ----------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com o constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento de Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A COMEMORAÇÃO 
DO 17.º ANIVERSÁRIO DO ESTABELECIMENTO "BUSÍRIS", COM MUSICA AO VIVO, NO DIA 15 
DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NA ESPLANADA DO ESTABELECIMENTO, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 01H00.----------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: BUSÍRIS – Pastelaria Act. Hoteleiras, Lda. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, condicionada ao 
respeito pela tranquilidade, descanso e bem-estar dos residentes nas imediações. ---------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
"FESTA DE CONVÍVIO" APÓS A "EUCARISTIA", A DECORRER NO DIA 2 DE JULHO DE 2016, A 
REALIZAR-SE NA ANTIGA ESCOLA E.B.1, NO FALACHO, COM INÍCIO ÀS 18H00 E TÉRMINO ÀS 
02H00 – RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Silves. ----------------------------------------------------  
 ----------- 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 
28/06/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO, NO DIA 2 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NA QUINTA DE 
MATA-MOUROS, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 23H00 E TÉRMINO ÀS 07H00 – RATIFICAÇÃO.-------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Agrícola da Quinta de Mata-Mouros, S.A. --------------------------------  
 ----------- 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 
01/07/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO PARA FINS RELIGIOSOS (ORAÇÃO E PALESTRA), NO DIA 6 DE 
JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NA PRAÇA AL-MUTAMID – RATIFICAÇÃO. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Comunidade Muçulmana e Islâmica de Silves. ----------------------------------------  
 ----------- 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 
01/07/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA MÚSICA AO VIVO 
NO ESTABELECIMENTO "BUSÍRIS", NOS DIA 8,11, 25 E 29 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE 
NA ESPLANADA DO ESTABELECIMENTO, EM ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E 
TÉRMINO ÀS 01H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: BUSÍRIS – Pastelaria Act. Hoteleiras, Lda. ---------------------------------------------  
 ----------- 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. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA REALIZAÇÃO DOS 
BAILES "FESTAS DE VERÃO", NO DIA 30 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NO 
POLIDESPORTIVO, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 03H30. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim. ------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, de acordo com o constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento de Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A CONCRETIZAÇÃO 
DE UM NDT (NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO). ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento 
Territorial, Termos de Referência, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade aprovar a proposta de termos de referência para a 
concretização de um NDT, nos termos da informação e proceder à sua remessa ao observatório do 
PROT Algarve para parecer prévio. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PREÇO PARA VENDA DO LIVRO "A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE SILVES" - MATER MISERICÓRDIA E TEMPO E IDENTIDADE DE JOÃO VASCO 
REIS", NO VALOR DE 25,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Biblioteca, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço de venda ao público do livro 
identificado em epígrafe, em 25,00€ (vinte e cinco euros). ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA REALIZAÇÃO DE 
UM CASAMENTO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016, A REALIZAR-SE NA VILLA CARLOTA, SITA 
EM CERRO DE SÃO MIGUEL, EM SILVES, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 23H00. ------------  
 ----------- REQUERENTE: Algarve Wedding Planners - Karina & Paula. -------------------------------------------  
 ----------- 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. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – SOLICITA-SE FUNDO DE MANEIO PARA APOIO DA XIII FEIRA 
MEDIEVAL DE SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da secção da Contabilidade, cabimentos e informação do setor do 
Turismo, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a constituição do fundo de maneio nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CANDIDATURA DE CONTRATO EMPREGO-
INSERÇÃO (CEI) - PARA CONTRATAÇÃO DE UM BENEFICIÁRIO DE RENDIMENTO SOCIAL PARA 
A PORTARIA DO CASTELO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da secção de Contabilidade, cabimento e informação da Secção de 
Gestão Administrativa de Pessoal de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verba nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CANDIDATURA DE CONTRATO EMPREGO-
INSERÇÃO (CEI) - PARA CONTRATAÇÃO DE UM BENEFICIÁRIO DE RENDIMENTO SOCIAL PARA 
A QUINTA PEDAGÓGICA – TRANSFERÊNCIA DE VERBA. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da secção de Contabilidade, cabimento e informação da Secção de 
Gestão Administrativa de Pessoal de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verba nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO DA ASSOCIAÇÃO "A MÚSICA PORTUGUESA A 
GOSTAR DELA PRÓPRIA" - PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAÇÃO, ALOJAMENTO E 
ALIMENTAÇÃO À EQUIPA DE FILMAGENS DO PROJETO "O POVO QUE AINDA CANTA". ------------  
 ----------- Presente informação do setor da Cultura e cabimento de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a concessão do apoio nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 12. ----------------------  
 ----------- 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 
12. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 trinta e cinco minutas 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.  ------------  

 

 


