
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 30  ------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- -------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016  -----------------------------  
 ----------- Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal, no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove 
horas e trinta 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, 
Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ---------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. Fernando José Serpa 
Cabrita que se fez substituir pela Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Sousa Ferreira, que lhe seguia 
sucessivamente na lista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, 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 7.748.110,87 € (sete milhões setecentos e quarenta e oito mil cento e dez euros e 
oitenta e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 531.674,77 € (quinhentos e trinta e 
um mil seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos). -------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas nº 14 da reunião ordinária de Câmara realizada a 
20 de abril de 2016; n.º 15 da reunião ordinária de Câmara realizada a 27 de abril de 2016; n.º 16 da 
reunião ordinária pública de Câmara realizada a 4 de maio de 2016; e n.º 17 da reunião ordinária 
pública de Câmara realizada a 11 de maio de 2016.  -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos dizendo que “passamos à gravação da 
reunião de Câmara. Servirá como elemento de auxílio para quem está a transcrever a ata e, se houver 
alguma dúvida no que aqui se diz, ser esclarecida na gravação. Esta será apagada após a aprovação.  
 ----------- Começo por informar que tivemos um verão em cheio, tanto pelo número de visitantes, como 
pelo número de iniciativas promovidas pelas Coletividades de todas as nossas freguesias. No entanto, 
verifica-se que essas coletividades não fazem o devido planeamento com antecedência, e por vezes 
não é fácil estarmos disponíveis para concedermos o nosso apoio. ------------------------------------------------  
 ----------- A Feira Medieval deste ano foi um grande sucesso, assim como o torneio, registando-se uma 
afluência ainda não vista até hoje. Caso queiram ter acesso ao relatório da feira, o mesmo já se 
encontra online.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Já se encontram abertas as candidaturas ao programa CRESC 2020 e estas apresentam 
vários requisitos, como por exemplo, o retorno do investimento realizado num curto espaço de tempo. 
Na minha opinião, se se mantiverem estas regras será muito difícil conseguirmos o financiamento, mas 
de qualquer modo, a boa notícia é que a nossa candidatura foi incluída. -----------------------------------------  
 ----------- Quanto ao PARU (Plano de Ação para a Regeneração Urbana), informo que ficamos entre as 
sete candidaturas vencedoras”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 30 de agosto de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis era de 4.469.801,09 € (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove 
mil, oitocentos e um euros e nove cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar as informações com os esclarecimentos solicitados 
pelos Senhores Vereadores Não Permanentes do Partido Socialista (PS), nomeadamente sobre o 
Património do Concelho e sobre o Turismo Religioso, que se passam a transcrever: -------------------------  
 ----------- “Na sequência de requerimento alusivo à “importância do património no Concelho de Silves e 
o estado em que o mesmo se encontra”, apresentado em reunião de Câmara, no passado dia 22 de 



 
 

 

 

 

Junho de 2016, pelos Srs. Vereadores do PS - Dr. Fernando Serpa e Dr. Paulo Pina -, cumpre-me 
esclarecer o seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No que concerne ao ponto de situação sobre o projeto “Rota das Catedrais” (anterior mandato 
autárquico) tratava-se de um projeto liderado pelo Ministério da Cultura e respetiva Direção Regional 
de Cultura do Algarve, havendo sido estabelecido um protocolo tripartido entre a DRCAlg, a Fábrica da 
Igreja Paroquial de Silves e o Município de Silves, que acabou por não ser cumprido, na medida em 
que a concretização dos objetivos visados dependiam de processos de candidatura a financiamento, 
que não foram promovidos, e da assinatura de contratos programa, que nunca foram celebrados.  ------  
 ----------- Pelo que quando este executivo municipal permanente tomou posse em 22 de Outubro de 
2013, o referido projeto já tinha terminado, pois que contemplava um cronograma de trabalhos que se 
estendia de 2010 a 2013, mas que nunca foram candidatados a financiamento, situação essa que 
certamente terá sido dada a conhecer à Câmara Municipal de Silves, durante o mandato anterior. -------  
 ----------- Relativamente ao ponto de situação sobre o “Museu da Fábrica da Cortiça”, segue o seguinte 
esclarecimento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Direcção-Geral do Património Cultural veio, através do seu ofício com a referência n.º 
DBC/DPIMI/UCC-CSP-142977, datado de 14 de Abril de 2016, notificar o Município de Silves do teor 
do despacho emitido pela Diretora Geral da Direcção-Geral do Património Cultural, em 07 de Março de 
2016, exarado sobre proposta da Direção Regional da Cultura do Algarve, que determinou a abertura 
de novo procedimento de classificação da Fábrica do Inglês, incluindo os jardins e o património móvel 
integrado, nomeadamente o do Museu da Cortiça, em Silves. -------------------------------------------------------  
 ----------- Por força do referido despacho, os bens mencionados, a classificar com grau de interesse 
público, passam a ser considerados como bens em vias de classificação, beneficiando, assim, da 
proteção jurídica prevista na Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro, e nos seus diplomas 
regulamentares, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro. -------------------------------  
 ----------- Por outro lado, os bens em vias de classificação e os bens imóveis localizados na zona geral 
de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites externos) ficam abrangidos pelas 
disposições legais em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º da Lei 
n.º 107/2001, de 08 de Setembro, e os artigos 14.º, n.º 2, e 51.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de 
Outubro.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro, 
para efeito de notificação do ato que determina a abertura do procedimento de classificação, 
considera-se também interessado o município da área de situação do bem a classificar. Neste sentido, 
assistia ao Município de Silves, enquanto interessado, a possibilidade de reclamar ou interpor recurso 
hierárquico do ato que decidiu a abertura do procedimento de classificação, nos termos e condições 
estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No entanto, após análise da vasta documentação técnica disponibilizada pela Direcção-Geral 
do Património Cultural, entendemos que não existem razões do ponto de vista técnico que objetivem a 
reclamação ou impugnação do ato que determinou a abertura do procedimento de classificação dos 
referidos bens, na medida em que essa decisão da Administração Central vai ao encontro dos anseios 
e das medidas de tutela desse património cultural que têm vindo a ser adotadas por esta autarquia.  ---  
 ----------- Com efeito, julgamos que a abertura do novo procedimento de classificação da Fábrica do 
Inglês, incluindo os jardins e o património móvel integrado, nomeadamente o do Museu da Cortiça, em 
Silves, vai ao encontro do pretendido pelo Município de Silves, que se tem empenhado ativamente na 
defesa e preservação de tão valioso património cultural para o concelho de Silves e para o próprio 
país.  ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste sentido, importa salientar que, após parecer favorável do então “IGESPAR, I.P.”, o 
imóvel da Fábrica do Inglês foi classificado como sendo de interesse municipal, por deliberação da 
Câmara Municipal de Silves de 29 de Setembro de 2010. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Posteriormente, em cumprimento de despacho da Presidente da Câmara Municipal de Silves 
de 02 de Junho de 2014, foi elaborada informação técnica, datada de 04 de Junho de 2014, onde foi 
proposta a classificação dos bens móveis do espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, com o 
grau de interesse municipal, atendendo quer ao seu relevante valor histórico-museológico, quer devido 
à importância de proteger a sua integridade física e manter una a coleção. --------------------------------------  
 ----------- Nesse seguimento, em 11 de Junho de 2014, a Câmara Municipal de Silves deliberou, por 
unanimidade, determinar a abertura de procedimento de classificação dos bens móveis do espólio do 
Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, com o grau de interesse municipal. -------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Sucede, porém, que a empresa “N & F - Comércio Distribuição Alimentar, Lda.” (pertencente 
ao Grupo Nogueira), entidade que adquiriu em hasta pública os bens móveis que integram o espólio do 
Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, negou-se sempre a dar autorização para a sua classificação 
com o grau de interesse municipal, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 18.º da Lei 
n.º 107/2001, de 08 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Apesar das várias solicitações do Município de Silves, através do envio de oito ofícios, entre 
30 de Julho de 2014 e 11 de Maio de 2015, para o proprietário, e da realização de várias reuniões com 
os seus representantes, nunca foi dada autorização quer para a classificação do espólio do Museu da 
Cortiça da Fábrica do Inglês, com o grau de interesse municipal, quer para a venda do referido 
património à autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Perante a relutância do proprietário em conceder a sua autorização para a classificação do 
espólio museológico do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, o respetivo procedimento de 
classificação viria a caducar, de acordo com o disposto no artigo 24.º, n.º 5, da Lei n.º 107/2001 de 8 
de Setembro, e nos artigos 27.º, n.º 1, e 34.º do Decreto-lei n.º 148/2015, de 04 de Agosto, 
circunstância essa que veio colocar novamente os bens em causa numa situação de completo 
desprovimento de proteção legal.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Atento o empenho do Município de Silves na preservação e defesa do espólio do Museu da 
Cortiça da Fábrica do Inglês, afigurou-se pertinente promover a reabertura do procedimento de 
classificação de âmbito municipal, aquele para a qual a autarquia detém competência legal, sem 
qualquer incivilidade por outras iniciativas privadas ou públicas que pudessem ser desencadeadas com 
o propósito de obter uma classificação de âmbito superior (interesse nacional ou interesse público). ----  
 ----------- Pelo que, mediante deliberação da Câmara Municipal de Silves de 21 de Outubro de 2015, 
exarada sobre informação técnica de 15 de Outubro de 2015, foi determinada a reabertura do 
procedimento de classificação dos bens móveis que constituem o espólio do Museu da Cortiça da 
Fábrica do Inglês, com o grau de interesse municipal. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Entretanto, o Município de Silves tomou conhecimento que o proprietário do espólio do Museu 
da Cortiça da Fábrica do Inglês, desde 30 de Junho de 2014, já não era a empresa “N & F - Comércio 
Distribuição Alimentar, Lda.”, mas, sim, a empresa “Rustinativa, Lda.”, também ela pertencente ao 
Grupo Nogueira, situação essa que foi sempre estranhamente omitida pelos responsáveis desse 
Grupo Empresarial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No entanto, em 08 e 14 de Março de 2016, os representantes legais da empresa “Rustinativa, 
Lda.”, foram notificados da (re)abertura do referido procedimento de classificação de âmbito municipal, 
bem como informados das consequências legais daí resultantes, de acordo com os ofícios do 
Município de Silves n.ºs 3.486, de 07 de Março de 2016, e 3.734, de 11 de Março de 2016, e 
respetivos avisos de receção. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De mencionar que a (re)abertura do procedimento de classificação dos bens móveis que 
integram o espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, com o grau de interesse municipal, por 
deliberação da Câmara Municipal de Silves de 21 de Outubro de 2015, implicou para a empresa 
“Rustinativa, Lda.”, um conjunto de deveres legais, dos quais se destaca, pela sua relevância, os 
seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) O dever de comunicação prévia da intenção de alienação, da constituição de outro direito 
real ou de dação em pagamento dos bens móveis em vias de classificação, nos termos do artigo 36.º, 
n.º 1, da Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro, e dos artigos 12.º, n.º 2, alínea d), e 31.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 148/2015, de 04 de Agosto; e, ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- b) O dever de conceder o direito de preferência legal na aquisição dos bens móveis em vias 
de classificação, de acordo com o artigo 37.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro.  ------  
 ----------- Não obstante, em 14 de Abril de 2016, a autarquia tomou conhecimento que o espólio do 
Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês foi vendido pela “Rustinativa, Lda.”, à empresa “Excelentemagia 
- Unipessoal, Lda.”, no passado dia 22 de Março de 2016, sem qualquer comunicação prévia ao 
Município de Silves, para efeitos do exercício do seu direito de preferência legal, circunstância que 
colocou em causa a legalidade do negócio jurídico celebrado entre aquelas empresas, e pela qual o 
Município de Silves interpôs ação judicial contra as duas empresas, em inícios de Junho de 2016. ------  
 ----------- O procedimento de classificação aberto pela Direção Geral do Património Cultural poderá 
permitir a classificação, com o grau de interesse público, da Fábrica do Inglês, incluindo os jardins e o 
património móvel integrado, nomeadamente o do Museu da Cortiça.  ---------------------------------------------  
 ----------- Em traços gerais, concorda-se com toda a argumentação técnica expendida quer pelos 
serviços técnicos da Administração Central, responsável pela tutela do património cultural, quer pela 



 
 

 

 

 

Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI), que vai no sentido de todo aquele património 
ser classificado com uma graduação superior ao interesse municipal.  --------------------------------------------  
 ----------- De momento, o imóvel da Fábrica do Inglês, integrando o Museu da Cortiça, encontra-se já 
classificado com o grau de interesse municipal, enquanto o procedimento de classificação do espólio 
do referido Museu, com o grau de interesse municipal, encontra-se ainda em curso. -------------------------  
 ----------- Faz-se notar que a eventual classificação do espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do 
Inglês, com o grau de interesse público, torna desnecessária a obtenção da autorização da atual 
proprietária desse bem, tendo em conta o disposto no artigo 3.º, n.º 7, do Decreto-Lei n.º 148/2015, de 
04 de Agosto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por outro lado, de acordo com o disposto no artigo 31.º, n.º 2, da Lei n.º 107/2001, de 08 de 
Setembro, a classificação de um bem como de interesse nacional ou de interesse público consome 
eventual classificação já existente como de interesse municipal, devendo os respetivos registos ser 
cancelados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Contudo, a abertura de um procedimento de classificação não significa que o mesmo venha a 
culminar na prática do ato classificação do património que se encontra por ora apenas em vias de 
classificação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por essa razão, e com base num argumento de máxima proteção legal do património cultural, 
considerou-se que o procedimento de classificação do espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do 
Inglês, com o grau de interesse municipal, atualmente em curso, não deveria ser suspenso ou 
arquivado, enquanto não ocorrer a efetiva classificação com o grau de interesse público. -------------------  
 ----------- Mais se informa que o ato de abertura do novo procedimento de classificação, com o grau de 
interesse público, da Fábrica do Inglês, incluindo os jardins e o património móvel integrado, 
nomeadamente o do Museu da Cortiça, já foi objeto de divulgação no site da autarquia, nos termos do 
n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.  -----------------------------------------------  
 ----------- Assim, como também foi comunicada à Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística a 
criação da zona geral de proteção de 50 metros, por decorrência do despacho da Diretora Geral da 
Direcção-Geral do Património Cultural, datado de 07 de Março de 2016, que determinou a abertura 
daquele novo procedimento de classificação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao exercício pelo Município de Silves do direito de preferência legal por via 
judicial dos bens móveis que constituem o espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, 
aguardam-se os ulteriores termos processuais de carácter judicial.  -----------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao ponto de situação sobre as Muralhas da Almedina, questiona-se o executivo 
sobre: “diligências, previsões de intervenção e valorização”. Ora, como é do conhecimento dos Srs. 
Vereadores, a Torre 16 que engloba as Muralhas da Almedina foi intervencionada em Julho de 2014, 
após a abertura do procedimento de concurso público para a adjudicação da respetiva empreitada, que 
foi custeada na totalidade pela autarquia, no montante de 76.987.80 Euros, em virtude da candidatura 
ao fundo de salvaguarda cultural não ter sido aprovada por falta de verba. Faz-se notar que este 
processo remontava ao ano de 2009/2010, sendo referenciado na altura como urgente, dada a 
eminência de derrocada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais recentemente, este executivo municipal permanente celebrou, em 31 de Agosto de 
2015, um contrato de prestação de serviços de conceção de “Projeto de Conservação do restante 
Sistema Defensivo da Almedina de Silves”, com a empresa “LEB - Projetistas Designers e Consultores 
em Reabilitação de Construções, Lda.”, no valor de 34.000.00 Euros, após a conclusão do concurso 
público correspondente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Atualmente, está em fase de conclusão a desmatação de vegetação infestante junto ao 
monumento, de modo a se iniciarem os levantamentos topográficos e arquitetónicos, por parte da 
empresa “LEB”, que servirão de base ao Estudo de Diagnóstico que antecede a elaboração do projeto. 
A intervenção e consequente valorização prevista para este monumento, serão contempladas em fase 
do projeto a elaborar e a apresentar pela empresa “LEB”. ------------------------------------------------------------  
 ----------- No que se refere à valorização da encosta norte do Castelo, está prevista uma intervenção 
promovida em parceria com o CNRLI - Centro de Reprodução do Lince Ibérico, ICNF - Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, Águas do Algarve e Secretaria de Estado do Ordenamento 
do Território. Nesse sentido, vários técnicos do Município de Silves e do ICNF - Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas têm-se deslocado ao local para orçamentar os custos 
subjacentes à intervenção pretendida para a implementação do Centro Interpretativo do Lince Ibérico. -  
 ----------- Como é do conhecimento dos Srs. Vereadores, as instalações e equipamentos que deverão 
ser alvo de intervenção foram construídas com recurso a fundos comunitários e foram inauguradas em 



 
 

 

 

 

2009 com a presença do Sr. Presidente da Republica, no entanto, nunca funcionaram, tendo ficado 
num estado de degradação total, muito antes do início do presente mandato. ----------------------------------  
 ----------- No que diz respeito à questão sobre a valorização da muralha de Alcantarilha, é de 
mencionar o mau estado de conservação em que se encontra o Castelo de Alcantarilha, o qual é de 
propriedade privada, encontrando-se este monumento referenciado no “Plano Regional de 
Intervenções Prioritárias para o Algarve (PRIPALG)”, desde 2011.  ------------------------------------------------  
 ----------- Atualmente, o referido património é monitorizado semestralmente pelos Serviços de 
Património e Conservação e Restauro da Câmara Municipal de Silves, objetivando o desenvolvimento 
de diligências tendentes à sua conservação e salvaguarda. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao ponto de situação sobre a recuperação da Fortaleza de Armação de Pêra, 
há que referir que neste momento, e como é do conhecimento dos Srs. Vereadores, a Câmara 
Municipal de Silves, através dos serviços da Divisão de Obras Municipais e Trânsito e com o 
acompanhamento do Serviço de Conservação e Restauro, tem realizado obras de reparação e 
manutenção, quer na Fortaleza, quer na Ermida, encontrando-se a colaborar com a DRCAlg e a 
Fábrica da Igreja Paroquial de Pêra, no que à Ermida diz respeito. -------------------------------------------------  
 ----------- Já no que concerne à Ermida de Nossa Senhora do Pilar, a defesa, proteção e valorização da 
mesma é complexa, dado que, apesar de ser considerada um monumento de interesse público, trata-
se de uma edificação objeto de propriedade privada, cuja responsabilidade pela sua conservação e 
salvaguarda recai sobre o seu proprietário (Paróquia do Algoz).  ---------------------------------------------------  
 ----------- Porém, em Janeiro do corrente ano, constatámos, simultaneamente com a Direção Regional 
de Cultura do Algarve, a ocorrência de novos furtos e vandalismo sobre a Ermida, situação essa que é 
importante impedir ou evitar no futuro. Nesse sentido, a DRCAlg colaborou com o proprietário e 
procedeu à substituição da porta de madeira danificada por uma de metal, mais resistente. Temos 
estado a colaborar com o proprietário e a DRCAlg ao nível dos procedimentos de proteção do 
património cultural a desenvolver, objetivando a candidatura a fundos para o desenvolvimento de uma 
intervenção de fundo, e para a qual o proprietário já possui projeto, tendo a ultima reunião com os 
representantes da Paróquia, o executivo municipal permanente e os técnicos do Município de Silves 
decorrido no passado dia 28 de Julho. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação às questões colocadas sobre o “Museu do azeite de São Marcos da Serra”, 
cumpre informar que existem contactos entre a autarquia e a Administração Regional de Saúde (ARS), 
com vista à avaliação por parte desta entidade da possibilidade de se instalar no local uma unidade de 
cuidados continuados e/ou instalação de um lar. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No que ao património cultural imaterial diz respeito, o Sector do Património Cultural, para 
além de estabelecer diversos contactos com entidades externas com vista a desenvolver ações neste 
domínio, integra o grupo de trabalho da “Rede de Museus do Algarve”, e, consequentemente, leva a 
cabo vários levantamentos no terreno no âmbito dos saberes-fazer, nomeadamente sobre o trabalho 
do esparto e a profissão do abegão.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assinale-se ainda que os técnicos municipais daquele Sector, conjuntamente com a 
Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial e com os serviços 
municipais competentes da Câmara Municipal de Tavira, participaram na organização das 1.ªs 
Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Algarve, que tiveram lugar naquela 
cidade, em Outubro último. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Internamente, os inventários de espólios materiais relativos às profissões de Latoeiro e 
Caldeireiro, têm sido alvo de prioridade, uma vez que constituíram doações ao Museu do Traje e das 
Tradições. A partir daqui procurou-se, de forma indireta, (uma vez que os artesãos já faleceram), junto 
das viúvas que acompanharam de perto o trabalho, resgatar as suas histórias de vida e os saberes 
inerentes ao fabrico das peças, através da realização de entrevistas. Projeta-se, num futuro próximo, 
expor de forma integrada este património no referido Museu. --------------------------------------------------------  
 ----------- O Serviço Educativo do MMAS procura, por outro lado, aproximar o público infanto-juvenil do 
PCI, através da dinamização de diversas atividades relacionadas com os vários âmbitos do mesmo, 
por exemplo com a culinária (receitas tradicionais) e com os ofícios tradicionais ainda em atividade (ex. 
barbearias). Por outro lado, a construção do presépio tradicional é um projeto regular da época 
natalícia, que conta com a participação da população sénior (Polos de Educação ao Longo da Vida). ---  
 ----------- A divulgação do Património constitui um dos eixos agregadores da atuação municipal, pelo 
que, e indo ao encontro das diretrizes patrimoniais nacionais e internacionais, o Sector do Património 
Cultural garante um conjunto de iniciativas dirigidas ao público em geral e à comunidade em particular, 
nomeadamente na comemoração anual do Dia dos Municípios com Centro Histórico, a 28 de Março, 



 
 

 

 

 

do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, celebrado a 18 de Abril, e das Jornadas Europeias do 
Património, que ocorrem no último fim-de-semana do mês de Setembro. Em parceria com o Sector de 
Museus desenvolve ainda, a pensar nos mais jovens, várias atividades no âmbito do Serviço 
Educativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De referir também que a elaboração da “Carta Patrimonial do Concelho de Silves” encontra-
se em curso e é gizada através de uma base de dados criada com o programa “Access”. Nessa base 
são introduzidos dados relativos ao património cultural do concelho, designadamente a 
georreferenciação, imagens, desenhos, artigos académicos e jornalísticos, estado de conservação, 
proprietário, etc. Até à data já foram introduzidos 112 imóveis. O estudo do património cultural é um 
processo em constante evolução, existem elementos muito bem estudados e documentados, enquanto 
outros carecem de estudos mais aprofundados. Contudo, é um processo constantemente em aberto. --  
 ----------- Sendo o património religioso maioritariamente propriedade privada (Igreja Católica), a sua 
proteção é da inteira responsabilidade da mesma. Contudo, o Sector do Património Cultural tem 
incluído aquele património no seu levantamento patrimonial do concelho e presta colaboração e 
aconselhamento técnico, em conjunto com a DRCAlg, aos respetivos proprietários, relativamente aos 
procedimentos mais adequados à sua proteção.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à promoção deste património, o Sector do Património Cultural, assim como os 
restantes serviços da autarquia, tentam, sempre que possível, incorporar o património religioso nos 
programas inerentes às várias efemérides (nomeadamente o Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, Dia Nacional dos Centros Históricos e nas Jornadas Europeias do Património) e atividades 
desenvolvidas de carácter cultural e turístico pela Divisão de Cultura, Turismo e Património. --------------  
 ----------- Relativamente à questão colocada sobre o processo de recuperação do Centro Histórico de 
Messines, impõe-se informar que não houve qualquer processo de recuperação iniciado nos mandatos 
mencionados no requerimento apresentado pelos Srs. Vereadores. Existe de facto um projeto técnico 
de execução que colheu recentemente o parecer favorável da EDP mas cujo orçamento no montante 
de 2,5 milhões de euros, que obrigará a reformulações e/ou faseamentos no futuro próximo por forma 
a que a obra seja exequível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente, no que concerne à Marca “Silves, Capital da Laranja”, não se vislumbra qual o 
enquadramento da mesma no âmbito dos considerandos postos no requerimento apresentado pelos 
Srs. Vereadores do PS, e alusivo à “importância do património no Concelho de Silves e o estado em 
que o mesmo se encontra”, uma vez que esta marca visa permitir uma identificação pelos 
consumidores do produto laranja ao local onde o mesmo é produzido, ou seja, SILVES. --------------------  
 ----------- Acresce referir que as questões colocadas já foram alvo de um requerimento por parte do 
grupo do PSD na Assembleia Municipal, na qual os Srs. Vereadores têm presença, e que o mesmo já 
foi respondido. Consequentemente, reitera-se o teor da informação anteriormente prestada, sem 
prejuízo da consulta do site do Município de Silves, onde podem ser esclarecidas todas as questões 
relativas à marca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais informo que o caracter técnico das respostas consta nas informações dadas pelos 
técnicos municipais da Divisão de Cultura, Turismo e Património, em face do questionado no 
requerimento apresentado pelos Srs. Vereadores. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os melhores cumprimentos. -----------------  
 ----------- A Vereadora ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Luísa Conduto Luís ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 10 de agosto de 2016” -------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Na sequência do requerimento a que se alude em título cumpre-me esclarecer o seguinte:  --  
 ----------- A definição de turismo religioso incide sobre um aspeto fundamental, o fato de a viagem ter 
como motivação a fé. É um tipo de turismo no qual as pessoas viajam individualmente ou em grupo por 
questões relacionadas com peregrinações, retiros, manifestações religiosas e lazer.  ------------------------  
 ----------- Apesar do turismo religioso constar como produto prioritário no PENT (Plano Estratégico 
Nacional para o Turismo), devemos ter em consideração que este instrumento de planeamento tem 
abrangência nacional, sendo claro que, as prioridades a nível regional e local, podem não coincidir 
obrigatoriamente com as aqui enunciadas.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste sentido, a ação do Município nos últimos anos objetivou a identificação de produtos 
turísticos estratégicos para o concelho, tendo sido identificados o turismo cultural, o sol e mar, o 
turismo de natureza (incluindo o birdwatching e as atividades subaquáticas), gastronomia, vinhos e 
golfe. A identificação da priorização dos produtos atrás enunciados tem sido a grande base de trabalho 



 
 

 

 

 

do Setor de Turismo do Município e tendo ainda como linha de atuação a valorização do património 
cultural do concelho, estando neste momento em curso a produção de novo documento estratégico, 
cujos resultados poderão evoluir para novos produtos, de acordo com a própria evolução da atividade 
no território do concelho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Face aos esclarecimentos anteriores, a valorização do património cultural do concelho inclui o 
património religioso material e imaterial e que, afirma Silves e o seu concelho, como destino de turismo 
cultural na região do Algarve.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim e tendo presente os fatores de competitividade para o produto em questão 
identificados para Portugal e particularmente enquadrados no nosso concelho e que o património 
religioso não é pertença do Município e sim propriedade privada, temos estado a trabalhar no sentido 
de:  ------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *Valorizar a visita a edifícios e locais religiosos, tendo por motivação a vontade de descoberta 
destes espaços numa perspetiva cultural, permitindo colocar em valor o relevante espólio existente ao 
nível do património, através da celebração do protocolo com a Orquestra Clássica do Sul, a qual no 
ano de 2015 realizou concertos distribuídos de Janeiro a Novembro nas Igrejas do Concelho, como é 
do conhecimento dos Srs. Vereadores não permanentes e em particular da Vereação do Partido 
Socialista (relatório sobre a atividade da Orquestra Clássica do Sul já entregue em reunião de Câmara 
a pedido dos mesmos), sendo que no corrente ano o referido protocolo já foi novamente assinado em 
reunião de Câmara, garantindo-se a continuação do projeto, assim o entendam os Párocos 
responsáveis.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *Apoio institucional de carater logístico e financeiro (como consta do orçamento) á atividade 
desenvolvida pelo Centro Paroquial de Pera: Via Sacra e mais recentemente à atividade com o mesmo 
nome desenvolvida em São Marcos da Serra e que tem integrado o programa da Feira do Folar que se 
desenvolve durante a época da Páscoa.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *Inscrição em orçamento de verba a atribuir às Paróquias do concelho de Silves, para as suas 
atividades religiosas, o que tem permitido a comparticipação das despesas que as mesmas têm na 
contratação das Bandas Filarmónicas que participam nas procissões.  -------------------------------------------  
 ----------- *Inscrição em orçamento de verba para comparticipação nas despesas de capital, levadas a 
cabo pelas paróquias e que vem permitir comparticipar em despesas de recuperação do património 
religioso, a título de exemplo refere-se a verba atribuída à Fábrica da Igreja Paroquial de Armação de 
Pera, para a reconstrução da Igreja Matriz.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- *A promoção dos recursos patrimoniais junto dos agentes turísticos da região tem constado 
da nossa ação nos últimos anos, sendo que as visitas ao património constituído pelos monumentos 
religiosos tem uma expressão significativa, sendo a Sé de Silves, uma referência para a grande 
maioria dos turistas que visita a região, pelo que esperamos vir a reforçar cada vez mais este trabalho.   
 ----------- É quanto me cumpre informar.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pedro Garcia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Chefe da Divisão de Cultura, Turismo e Património”.  ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passou de seguida o Sr. Vice-Presidente a informar que “os pintores, os pedreiros e os 
calceteiros encontram-se em Alcantarilha, está disponibilizado um trator roça mato para executar 
trabalhos no Algoz e o betuminoso encontra-se na freguesia de Silves.”------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís, dando conhecimento das atividades a 
decorrer no concelho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “A nossa XIII Feira Medieval de Silves realizou-se mais um ano, afirmando-se como um dos 
principais eventos de verão na região Algarvia;  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara Municipal de Silves, em parceria com a Unidade de Cuidados da Comunidade do 
Rio Arade, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Silves (UCSP), a Unidade Funcional 
de Diabetes do Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento e a Junta de Freguesia de São 
Marcos da Serra, vai levar a cabo o “Projeto Diabetes” na serra de Silves, o qual proporcionará aos 
utentes residentes em áreas geográficas isoladas do concelho, consultas médicas e de enfermagem 
no domicílio, de modo a prevenir e detetar precocemente complicações provocadas pela diabetes. 
Paralelamente serão desenvolvidas atividades de educação para a saúde junto dos utentes do projeto 
e que são pessoas com mais de 65 anos, inscritos na UCSP de Silves, residentes em São Marcos da 
Serra e identificados com diabetes, recebendo de 15 em 15 dias a Unidade Móvel de Saúde da 
Autarquia;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Encontra-se a decorrer mais uma campanha arqueológica no Castelo de Silves, desenvolvida 
pela Professora Dr.ª Rosa Varela Gomes e o Arquiteto Mário Varela Gomes da Universidade Nova de 
Lisboa, a qual teve início no dia 22 de agosto e terminará a 2 de setembro, no setor sudoeste do 
Castelo, junto às estruturas palandras almóadas existentes;  --------------------------------------------------------  
 ----------- De 1 a 30 de setembro, nos paços do concelho, a exposição documento do mês irá evocar “O 
Brazão de armas e a Bandeira do Concelho de Silves” e até ao dia 6 de novembro, contínua patente 
no Museu de Arqueologia a exposição da Guitarra Portuguesa.  ----------------------------------------------------  
 ----------- Até ao dia 11 de setembro, o Ponto Azul em Armação de Pera continuará a promover 
atividade de educação ambiental integradas no âmbito da bandeira azul e até ao dia 4 de setembro 
decorrerá a animação desportiva de verão na Praia dos Pescadores e Fortaleza, em Armação de Pera; 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 1 de setembro, a Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica de Silves, atuará em 
Armação de Pera, no Largo da Freguesia, atividade essa incluída no programa cultural desenvolvido 
pela Câmara Municipal de Silves; --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 2 de setembro, terá início a XV Feira dos Frutos Secos em Alcantarilha, a qual 
decorrerá até ao dia 4 de Setembro;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também de 2 a 4 de setembro decorrerá no complexo de tiro “O Pinhal”, o 1.º Campeonato 
do Mundo de TRAP 5;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 3 de setembro, as comemorações do dia do Município, têm início pelas 10 horas no 
Castelo de Silves com uma Sessão Solene de Homenagem aos Atletas Medalhados e Personalidades 
do concelho em várias áreas desde a Social à Agrícola;  --------------------------------------------------------------  
 ----------- Das 10h às 17h, o Museu Municipal de Arqueologia assinala o seu 26.º aniversário, 
encontrando-se aberto ao público com a entrada gratuita;  -----------------------------------------------------------  
 ----------- Pelas 11h30, o Mercado Municipal abre portas à exposição de fotografia de Conceição 
Agostinho;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Às 15 horas decorrerá a inauguração das obras do Campo Municipal de Messines, para a 
qual os Senhores Vereadores se encontram convidados;  ------------------------------------------------------------  
 ----------- Às 21h30, na Praça Al’Muthamid, decorrerá o 34.º Encontro de Bandas Civis, organizado pela 
Banda Filarmónica Silvense;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda de 3 a 4 de setembro, decorrerá em Armação de Pera A Final do Campeonato Nacional 
de Futvolei, na Praia dos Pescadores, organizado pela Federação Nacional de Futvolei;  -------------------  
 ----------- Finalmente, no dia 3 de setembro, o Vaivém Oceanário chegará a Armação de Pera e 
permanecerá até ao dia 8 de setembro, podendo ser visitado por todos. Trata-se de mais uma 
atividade desenvolvida em Armação de Pera no âmbito das atividades de educação ambiental 
integradas no âmbito da Bandeira Azul”. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “Apresento hoje uma das minhas 
preocupações, que não tem diretamente que ver com a Câmara, mas que a Sra. Presidente, como 
responsável da Proteção Civil de Silves, deve tentar resolver. Junto ao antigo Campo das Gaivotas, 
em Armação de Pera, ardeu uma autocaravana. Os Bombeiros demoraram cerca de 45 minutos a 
chegar ao local, uma vez que estão sediados na cidade de Silves. Felizmente esta autocaravana não 
estava junto de outras e o fogo não se propagou. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- As zonas balneares do Concelho, tanto de Armação de Pera, como de Pera, acolhem nesta 
época imensas pessoas, por isso sugiro que os meios dos Bombeiros estejam mais perto daquelas, 
por forma a evitar que ocorram situações idênticas, assim como também deverão estar alocados meios 
às zonas mais rurais, pois em caso de fogo demoram mais tempo a chegar aos locais pelo difícil 
acesso aos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à Feira Medieval de Silves, quando tivesse o relatório agradecia que mo 
fizessem chegar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pretendo saber que intervenções (pinturas, arranjos e outros) foram efetuadas nas escolas do 
nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente aos transportes escolares, quero saber se tudo está organizado para o início 
do ano escolar. Na ordem de trabalhos de hoje vêm agendadas minutas de contratos. Há acréscimos? 
Se sim, porquê?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando houver tempo, gostava que me trouxessem informação de quantos alunos têm 
escalão A e B e, se possível, por escolas. ---------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Para quando está prevista a abertura das piscinas? Qual a oferta que irão ter para o próximo 
ano e quais as atividades que irão ser disponibilizadas?” -------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Prof. Maria da Graça tomou a palavra dizendo “tenho conhecimento de que 
foi dirigida uma carta à Srª Presidente referente a uma zona de mau cheiro entre Algoz e Pera. Já 
obteve resposta? Em caso afirmativo, gostaria de a conhecer”.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------A Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “não sei do que 
se trata, neste caso concreto, mas irei verificar e analisar a situação. De qualquer modo, nós damos 
resposta a todas as questões colocadas pelos munícipes”. -----------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Maria da Graça continuou no uso da palavra, perguntando: “Gostaria de 
saber se já foi dado cumprimento às recomendações feitas pelo Tribunal de Contas no relatório, e se 
estas já foram implementadas.” Ao que a Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “As recomendações 
dadas pelo tribunal de Contas já estão a ser seguidas. Quanto às faturas que ainda se encontram por 
pagar, a Divisão Financeira está a verificar todas as situações que suscitem dúvidas e a desencadear 
toda a tramitação legal necessária”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Ana Cristina interveio dizendo que “relativamente ao Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Armação de Pera, gostaria de saber se vai ser feita alguma 
reposição de areia e se o executivo foi consultado sobre o assunto?”,------ 
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “demos a nossa opinião quanto à reposição das 
areias, mas a proposta e a decisão final pertence à APA. Daquilo que se sabe, esta é no sentido de 
procederem à deposição de areias, provenientes do estuário do Arade, na zona do Vale do Olival. ------  
 ----------- A nossa análise, em relação ao POOC, incidiu nas questões da dominialidade dos espaços, 
especialmente em defesa das zonas urbanas já construídas e consolidadas. As questões relativas as 
alterações hidrográficas foram propostas pelos técnicos. Para dar um exemplo, nós batemo-nos e não 
aceitamos que a zona da escola primária, que é uma zona urbana já consolidada há muitos anos, 
apareça agora na proposta como zona inundável, com todas as consequências dai provenientes, como 
as demolições e as propostas de indemnizações. Vamos ver o que é que será apresentado na 
proposta final!”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Ana Cistina continuou perguntando “relativamente à formação sobre 
dislexia, gostaria de saber quais os custos que a Câmara irá suportar, uma vez que tem um valor de 
inscrição de 55,00 € por participante, embora sejam dois fins-de-semana de formação.” --------------------  
 ----------- Ao que a Sr.ª Vereadora Luísa Luís respondeu que “a formação não vai ser dada pela 
Câmara, irão ser técnicos exteriores que a vão ministrar. A nossa intenção é fazer chegar esta 
formação a quem a quiser frequentar, com um custo que irá ser muito inferior ao que seria devido se 
as pessoas fossem frequentar esta formação noutros sítios”. --------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Ana Cristina perguntou ainda sobre “ Quanto às obras a serem realizadas 
em Armação de Pera, nomeadamente, a construção da sede da Junta de Freguesia, reabilitação das 
Ruas do Alentejo, Manuel de Arriaga e Pescadores, para quando estão previstas?” --------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “Quanto à sede da Junta de Freguesia, o projecto já 
foi entregue e encontra-se em análise. A alteração que é necessária fazer ao Plano de Pormenor de 
Armação de Pera também já está elaborada e vai seguir para consulta pública. -------------------------------  
 ----------- Acerca das ruas que referiu, não é sem motivo que o POOC as classifica como “Zona de 
Cheia” e por isso, está a ser elaborado um trabalho técnico, muito completo e abrangente, acerca da 
minimização do risco de cheias, que irá atrasar o início dos trabalhos. Mas este estudo era essencial, 
uma vez que não faria qualquer sentido estar a intervir a um nível superficial, tornar as ruas muito 
“arranjadinhas” e com as primeiras chuvas mais fortes voltavam as inundações e os problemas de 
todos conhecidos, com a agravante de se destruir os trabalhos que se tinha acabado de fazer. Para ter 
uma ideia, esta intervenção está dividida em duas fases, sendo que a primeira, que já está adjudicada, 
consiste na drenagem das bacias e criação de espaço verde. A segunda implica o estudo da 
compensação das bacias com colocação de condutas e de diques”. -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE REFERENTE AO PRÉDIO SITO 
NO GAVETO DA RUA DAS PALMEIRAS, NOSSA SENHORA DO CARMO E EN125, EM 
ALCANTARILHA.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Agri-Constrói, Lda. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação certificando 
em conformidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOTEAMENTO COM ALVARÁ N.º 1/93 – LEGALIZAÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO DE DUAS MORADIAS E PISCINA NOS LOTES 6, 7 E 8, SITOS NA QUINTA 
QUEIMADA, EM ARMAÇÃO DE PERA. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Pedro Caldeira Fernandes.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer jurídico do 
Dr. João Aires, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
procedendo nos seus termos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO COM ALVARÁ N.º 1/07, NO 
PRÉDIO SITO EM ALCANTARILHA E PERA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE CAUÇÃO.  --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Morgado da Lameira - Empreendimento Turístico e Golfe, S.A. ------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
AMPLIAÇÃO DE DESTILARIA SITOS NA BICA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------  
 ----------- REQUERENTE: Bernardino Manuel Martins da Palma. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença, concedendo o 
prazo de 30 dias para o requerente se pronunciar.  ---------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTDÃO DE DESTAQUE REFERENTE AO PRÉDIO SITO 
EM FERRARIAS, ALGOZ.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João Miguel Ramos Bergano.  --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação certificando 
em conformidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA NA 
NORINHA, EM SILVES.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Filipe Rodrigues Sequeira Cabrita.  --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitar os 
projetos das especialidades e emitir o correspondente título, nos termos da informação.  -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E PISCINA 
SITOS NO PICO ALTO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.  -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Vitalino Cabrita Silva.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação 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 da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA EXISTENTE NO PRÉDIO SITO EM VALE 
DE LOUSAS, ALCANTARILHA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Essencial Passion, Lda. ----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e pareceres da 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e do Médico Veterinário Municipal, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão viável, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
EXISTENTE NO PRÉDIO SITO NO MALHÃO, EM ALCANTARILHA.  --------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Manuel dos Santos Sustelo.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer do Dr. João 
Aires, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos 
fixados na deliberação de Câmara de 25/11/2015, aceitar os projetos das especialidades e emitir o 
respetivo título.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA 
NA QUINTA DA SAUDADE, RUA DR. MANUEL ARRIAGA, EM ARMAÇÃO DE PERA.  --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Manuel Fernando Barbosa Neves.  -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos 
fixados na deliberação de Câmara de 23 de março de 2016, aceitar os projetos das especialidades e 
emitir o respetivo título.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO AO 
USO DE ARMAZÉM PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SITOS EM FERRARIAS, ALGOZ.  ----  
 ----------- REQUERENTE: António José Carmo Prata.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico ao Dr. João Aires.  ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A ALTERAÇÃO DE 
TIPOLOGIA DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR SITA NO MONTE BOI, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ronald William Lewandowski e outra. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão viável, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 
PARQUE INFANTIL, SITO EM TUNES.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Miguel Azenhas de Freitas.  ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.  -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONSTITUTIVO DE 
PROPRIEDADE HORIZONTAL DO EDIFÍCIO SITO NA QUINTA DO MARQUÊS, LOTE A-8, EM 
ARMAÇÃO DE PERA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Administração de Condomínio Torre Lote A8.  -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação certificando 
em conformidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PISCINA E MURO NO 
PRÉDIO SITO NA ZIMBREIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES – PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REQUERER A EMISSÃO DE ALVARÁ. ----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nuno Miguel da Palma João.  ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença, concedendo o 
prazo de 30 dias para o requerente se pronunciar.  ---------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM 
EXISTENTE NO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DO PAÇO, ALGOZ. -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria José Matias Guerreiro Gomes Pires. ---------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.17 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 
NO PRÉDIO SITO EM VALES DO ALGOZ, ALGOZ. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rosária da Conceição Coelho do Carmo Santos.  ------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.18 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO EDIFÍCIO DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS, PARQUE RIBEIRINHO, EM SILVES ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Município de Silves.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.  -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS SBM6 E SBM11.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Serrano Futebol Clube.  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS AZ1, AZ2, AZ3, AZ4 E AZ5.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses”.  --------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS SBM3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines.  -------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS AP1, AP2, SBM2 E SBM5, SBM8, SBM9, SBM10 E AZ6. -------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: ACLI GMH, Lda.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS SLV3 E SLV4, SLV5 E SLV8.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Silves Futebol Clube.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a 
Exma. Sr.ª Presidente para a sua outorga.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS SLV1, SLV2, SLV6, SLV7 E CRP1. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Traquinas & Mestre, Lda.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS SBM1 E SBM13.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016/2017 - 
CIRCUITOS SBM4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Manuel Santos d‘Assunção.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta de minuta de contrato e informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa (AOP), de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO 
LETIVO 2015/2016 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE 
SILVES DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS 
CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE EMPREGO E FORMAÇÃO (CEF).  ---------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO 
LETIVO 2016/2017 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE 
SILVES SUL DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS 



 
 

 

 

 

DOS CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE EMPREGO E FORMAÇÃO (CEF) - 
SETEMBRO A DEZEMBRO.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RELATIVA A OCORRÊNCIA DURANTE 
A FEIRA MEDIEVAL 2016 - CABO DE REDE ELÉTRICA DANIFICADO.  ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ana e Joana - Comércio e Artesanato, Lda. --------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida reclamação e informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o pagamento do montante de 33,06 € 
(trinta e três euros e seis cêntimos) a título de indemnização.  -------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
7.ª FESTA DAS TRADIÇÕES, NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, EM 
AGOSTO, NO DIA 26 DAS 19H00 À 01H00, DIA 27 DAS 15H00 À 01H00 E 28 DAS 10H00 ÀS 24H - 
RATIFICAÇÃO.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines.  -----------------------------------  
 ----------- Presente o referido pedido, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª Presidente de 5 
de agosto de 2016.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA 7.ª FESTA DAS TRADIÇÕES, NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES, EM AGOSTO, NO DIA 26 DAS 19H00 À 01H00, DIA 27 DAS 15H00 À 01H00 E 28 
DAS 10H00 ÀS 24H.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- Presente o referido pedido, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª Presidente de 5 
de agosto de 2016.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, NA COMPRA DO PRÉDIO SITO 
NO NÚCLEO HABITACIONAL 2 DO ENXERIM, COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
ECONÓMICA UNIÃO SILVENSE, SILVES.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Samantha Lynn Alves.  -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente o referido pedido e parecer jurídico prestado pela Divisão Jurídica e Administrativa, 
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.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, NA COMPRA DA FRAÇÃO 
AUTÓNOMA "GV" DO PRÉDIO SITO NO ENXERIM, COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO ECONÓMICA UNIÃO SILVENSE, SILVES.  --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João José da Silva Marques.----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente o referido pedido e parecer jurídico prestado pela Divisão Jurídica e Administrativa, 
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.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO DE DEPÓSITO E COMODATO 
DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A CELEBRAR ENTRE JOSÉ PAULO VERÍSSIMO DA SILVA MAIA 
COSTA E O MUNICÍPIO DE SILVES, PARA A EXPOSIÇÃO "A GUITARRA PORTUGUESA" A 
REALIZAR NO MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE SILVES.  ------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente a referida proposta e informação da Divisão de Cultura, Turismo e Património, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO COM RECURSO A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL - SEIS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA DE ATIVIDADE DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, 
PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL.  --------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à 
Assembleia Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA UM POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA O 
GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS.  ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.  ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA UM POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE TÉCNICO, PARA A 
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.  ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO PARA A DIVISÃO JURÍDICA E 
ADMINISTRATIVA: 1 ASSISTENTE TÉCNICO PARA SECÇÃO DE CONTRAORDENAÇÕES, 4 
ASSISTENTES TÉCNICOS PARA A SECÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E EXPEDIENTE E 1 
ASSISTENTE TÉCNICO PARA A SECÇÃO DE ARQUIVO).  --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.  ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.21 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA A DIVISÃO FINANCEIRA: 1 TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DE 
ATIVIDADE DE GESTÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICO E 1 ASSISTENTE TÉCNICO PARA A SECÇÃO 
DE CONTABILIDADE.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.  ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.22 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 2 POSTOS DE TRABALHO ASSISTENTE TÉCNICO, PARA A DIVISÃO DE 
ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.  ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.23 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 3 POSTOS DE TRABALHO NA CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO, 
PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL.  --------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.  ----------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.24 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO PARA A DIVISÃO DE CULTURA, 
TURISMO E PATRIMÓNIO: 2 POSTOS DE TRABALHO TÉCNICOS SUPERIORES E 3 
ASSISTENTES TÉCNICOS.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.  ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.25 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 18. ----------------------  
 ----------- Presente a referida proposta e informação da Divisão Financeira, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------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. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.26 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPERAÇÕES DO PLANO 
N.º18.  --  
 ----------- Presente a referida proposta e informação da Divisão Financeira, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.27 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE ADENDA AO CONTRATO DE 
EMPREITADA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, CELEBRADO COM A EMPRESA OLIVEIRAS, S.A.. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta e informação da Divisão Jurídica e Administrativa (AOP), de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de adenda ao contrato, 
mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.28 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO 
NACIONAL DE FUTEVÓLEI 2016 - CONCESSÃO DE APOIO À FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
FUTEVÓLEI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.    
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a transferência do montante de 
6.000,00 € (seis mil euros) para a Federação Nacional de Futevólei.  ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 onze horas 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.  ------------   
 


