
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 32  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016  -------------------------  
 ----------- Aos catorze dias do mês de setembro 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, 
Dra. Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -----------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Exma. Senhora vereadora 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís que se fez substituir pelo Dr. Pedro Nuno Teixeira Santos, 
bem como justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando José Serpa Cabrita, que foi substituído 
pela Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que lhe seguiam sucessivamente nas 
listas. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica, 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas nº 18 da reunião ordinária de Câmara realizada a 
18 de maio de 2016; n.º 19 da reunião ordinária de Câmara realizada a 25 de maio de 2016; n.º 20 da 
reunião ordinária pública de Câmara realizada a 08 de junho de 2016; e n.º 21 da reunião ordinária de 
Câmara realizada a 15 de junho de 2016, n.º 22 da reunião ordinária de Câmara realizada a 22 de 
junho de 2016 e n.º 23 da reunião ordinária de Câmara realizada a 29 de junho de 2016.  ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 7.715.470,40 € (sete milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e setenta euros e 
quarenta cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 418.155,52 € (quatrocentos e dezoito mil, 
cento e cinquenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente iniciou a reunião, passando a informar que “a reunião será gravada para 
posterior apoio de quem a transcreve e após aprovação da minuta a mesma será eliminada”. -------------  
 ----------- Tal como havia sido dito, estão para aprovação as atas respeitantes aos meses de maio e 
junho, sendo que os serviços já estão a ultimar as respeitantes aos meses de julho e de agosto que 
oportunamente serão presentes para aprovação. Estamos assim a dar corpo ao que havia sido 
acordado que, se bem se recordam, era a intenção de aprovar logo a minuta, com as deliberações 
relativas aos pontos, no final de cada reunião e trazer a minuta completa para aprovação no mais 
breve espaço de tempo, se possível, na reunião seguinte. Para tal, é essencial que os senhores 
vereadores apresentem por escrito as vossas intervenções e pedidos de informação, especialmente no 
que respeita ao ponto “Antes da Ordem do Dia”, pois esse método vai facilitar a transcrição do que foi 
dito a quem secretaria a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim sendo, e passando às informações de hoje, comunico que o Agrupamento de Escolas- 
Silves Sul recebeu ontem, dia 13 de setembro de 2016, a visita do Exmo. Sr. Ministro da Educação, Dr. 
Tiago Brandão Rodrigues, e do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa, na 
abertura do ano letivo. Nós fomos convidados pelo Sr. Diretor do Agrupamento, Professor Carlos Silva, 
a estar presentes na receção a estes ilustres elementos do governo, e que contou com uma 
demonstração das atividades que são desenvolvidas no âmbito do desporto escolar, uma aposta que 
aquele agrupamento tem feito para a ocupação dos tempos livros dos seus alunos, incentivando-os e 
motivando-os à prática desportiva, tendo isso ficado bem patente nesta visita.----------------------------------- 
 ----------- Na semana passada deflagraram vários fogos no concelho que, segundo a GNR, tiveram 
origem criminosa, dado terem ocorrido em locais distintos e logo na noite em que os nossos bombeiros 
e proteção civil regressavam do combate ao fogo em Monchique bastante cansados, desde terça-feira 



 
 

 

 

 

(06/09) até quinta-feira (08/09),altura em que receberam ordens de que poderiam desmobilizar. E foi 
nesse mesmo dia à noite que ocorreram os fogos no nosso concelho. Para complicar ainda mais, 
levantou-se vento, mas tudo foi exemplarmente controlado e é de enaltecer os nossos bombeiros e 
particulares que disponibilizaram máquinas de rasto e outros auxílios, contribuindo assim para que na 
sexta-feira, por volta das 10:00 horas, os fogos fossem declarados extintos. Esta infeliz situação veio 
demostrar a eficácia dos nossos homens que, apesar do cansaço, tiveram garra e disponibilidade para 
combater estes fogos no nosso concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O nosso agradecimento foi prestado através da comunicação social e do site, mas quero 
deixar aqui mais um “ muito obrigada” a todos estes homens e mulheres e a população em geral que 
foram determinantes para a rápida resolução destas horas de aflição. --------------------------------------------   
 ----------- Também gostaria de vos dizer que a nossa proteção civil elaborou um plano, que é acionado 
em determinadas circunstancias, e que contem, para além da lista das tarefas a realizar, um listagem 
de pessoas e de instituições que podem ser acionadas, estando todos os envolvidos plenamente 
cientes e disponíveis para ajudar. Por essa razão, somos reconhecidos e contactados por alguns dos 
concelhos vizinhos a solicitar ajuda neste âmbito.--- --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passando agora para outro assunto, informo que decorreram reuniões acerca dos fundos 
comunitários. Ontem realizou-se uma na AMAL, em Faro, e na segunda-feira houve outra em Aveiro, 
sendo que foram dados contributos acerca dos critérios de seleção para a atribuição de fundos 
comunitários. Nós já declarámos, por diversas vezes, que tem que haver alterações em determinados 
critérios, porque se não as houver, continuam a ser favorecidos os municípios que já têm uma 
condição mais próxima do ótimo, em detrimento daqueles que estão mais afastados desse patamar, 
levando a situações de extrema assimetria e desigualdade. Estou exatamente a focar no POSEUR 
(Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos) que respeita ao setor 
das águas e saneamento e que estabelece um quadro de exigências tal, que só permite aos 
municípios que estão em melhores condições candidatarem-se, deixando de parte os que efetivamente 
mais necessitam destes apoios”----------------------- -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- E é tudo o que tenho a informar. Passo a palavra ao Sr. Vice- Presidente.” -------------------------  
 ----------- O Sr. Vice- Presidente fazendo uso da palavra passou a informar: -------------------------------------  
  ---------- Os pedreiros encontram-se na freguesia do Algoz e Alcantarilha; a viação rural na vila de 
Armação de Pêra; os calceteiros em Alcantarilha e em Silves; e o trator encontra-se na freguesia do 
Algoz”. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu conhecimento que, à data de 12 de setembro de 2016, o valor dos 
fundos disponíveis era de 5.762.194,00 € (cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e 
noventa e quatro euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. vereador Dr. Rogério Pinto passou a ler a seguinte Proposta de Louvor, entregue pelos 
senhores vereadores da bancada PSD: ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------“PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR”------------------------------------
Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------ a vida de serviço do Pe. Manuel Almeida Coelho; -------------------------------------------------- 
---------- - a entrega às comunidades que sempre serviu, quer como sacerdote, quer como 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha, quer como responsável pelo 
Centro Paroquial de Pêra, onde sem regatear esforços está atento às necessidades do 
outro, bem como à prossecução do bem comum; ---------------------------------------------------------------- 
---------- - a defesa que sempre fez do património do concelho, de onde ressalta a recente 
recuperação integral da Igreja Paroquial de Pêra;  ------------------------------------------------------  
--------- - a sua grande proximidade das populações que serve; ------------------------------------------- 
- sua disponibilidade de participação nos eventos que ocorrem nas suas paróquias e no 
concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
-------- - a defesa que sempre fez, daqueles que lhe foram confiados; ------------------------------------
---------Temos a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------- - A atribuição de um Voto de Louvor, pelo exemplo de vida e serviço do Reverendo 
Padre Manuel Almeida Coelho, atual Prior das Paróquias de Nossa Senhora da Conceição 
de Alcantarilha e do Divino Espírito Santo de Pêra. ------------------------------------------------------------
--------- Mais se propõe que a presente, depois de votada e aprovada seja levada ao 
conhecimento do referido sacerdote, de Sua Excelência Reverendíssima, D. Manuel 



 
 

 

 

 

Neto Quintas, Bispo do Algarve, da Assembleia Municipal de Silves, da União de 
Freguesias de Alcantarilha e Pêra e de toda a comunicação social. – --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------Silves, 14 de Setembro de 2016” --------------------------------------------------- 
 ----------- “Tenho alguns assuntos, que gostaria que os serviços responsáveis, me respondessem 
quando possível: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1.º Número de contadores de água existentes no concelho. Montante pago à Aguas do 
Algarve e montante efectivamente recebido; ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2.º Dos pontos de luz desligados pelo executivo do PSD, por motivos de estratégica e de 
contensão financeira, quais os que este executivo pretende ativar e quais os que vai manter desligados 
até ao final do mandato;------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 
 ----------- 3.º Em relação ao horário de funcionamento da iluminação publica, dado que o inverno se 
aproxima e o desligar das luzes públicas ocorre ainda durante a noite, ficando as ruas das nossas 
freguesias sem iluminação, gostaria que nos informassem se vai haver o cuidado de não as desligar 
até uma determinada hora da madrugada, pois temos várias pessoas que se deslocam cedo para o 
trabalho, assim como os nossos estudantes, que saem cedo para apanhar o autocarro para irem para 
as escolas;----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4.º Em relação aos RSU’s (Resíduos Sólidos Urbanos), aos verdes, ao entulho e aos monos, 
gostaria de saber as quantidades entregues no aterro sanitário, por freguesia, e o valor pago.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 ----------- 5.º Também gostaria que nos apresentassem as receitas e as despesas que o município teve 
com as coletividades culturais e desportivas. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por último, relativamente a um assunto já antigo, gostaríamos de saber se já conseguiram 
alguma coisa em relação aos horários dos autocarros, devido ao desfasamento da chegada dos alunos 
a Silves e o início das aulas, assim como no regresso para as suas freguesias”. -------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo “relativamente a esse assunto reuni com os 
responsáveis da Frota Azul e da EVA, tendo convidado os agrupamentos de escolas a estarem 
presentes, onde foi abordada a questão dos horários dos autocarros que servem a população 
estudantil, em particular o horário do percurso de Armação de Pêra para Silves. Referiram os 
responsáveis por aquelas empresas, que essa situação já poderia ter sido resolvida há mais tempo e 
que desconheciam a situação, tendo dito que iriam proceder aos necessários acertos”--- ------------ ------- 
 ----------- O Sr. Vice-Presidente, fazendo uso da palavra, referiu “quando mandaram desligar os pontos 
de luz, o executivo PSD justificou, na altura, que tal medida, decidida em concertação com as juntas de 
freguesia, visava diminuir a despesa com a eletricidade pública, e agora pede-nos a nós, atual 
executivo, que em termos financeiros tem menos dinheiro, que mande ligar todos os pontos de luz 
quando muitos deles não têm justificação para serem acesos! Claro que iremos manter apagados os 
que não se justificam e mandar acender os que se mostrem necessários e justificados.-------------------- 
 ----------- Em relação ao horário da iluminação pública, houve um acordo com a EDP e está previsto 
que permaneça ligada até 30 minutos antes do nascer do sol e que seja ligada 30 minutos antes do 
pôr-do-sol, independentemente da mudança da hora, e todos achamos que esta era a melhor solução”.  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra informando que “já possuo o número de 
telefone que se deve utilizar para alertar a EDP de que existem lâmpadas públicas fundidas. Somando 
estas com as que estão desligadas, dá na volta de 20% a 25% de pontos de luz inativos, por isso era 
bom que a EDP fizesse uma manutenção cuidada à iluminação”. --------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente continuou referindo que “ o que acabou de dizer é uma realidade em 
todo o concelho. As juntas fazem chegar até nós os comunicados de pontos de luz desligados, e no 
caso aqui de Silves, temos junto às Piscinas e na zona do encalhe as situações mais problemáticas. Já 
remetemos ofícios à EDP, reportando as situações de que temos tido conhecimento, mas até agora 
não recebemos qualquer resposta, especialmente desde que se tornaram numa empresa privada”. -----  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça interveio dizendo “Relativamente ao processo 
apresentado pelo Sr. José Benedito, na última reunião pública, foi pelo mesmo dito que a senhora 
Presidente se comprometeu a reunir com a proprietária do terreno vizinho que terá um portão que abre 
para o prédio do referido munícipe. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Gostaria de saber se ocorreu essa reunião e em que ponto se encontra o respetivo processo 
e as diligências efetuadas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sra. Presidente fazendo uso da palavra respondeu “Sim, houve alguns desenvolvimentos no 
processo do Sr. José Benedito e tenho pena de não ter estado cá a semana passada para lhos 



 
 

 

 

 

transmitir de “viva voz”, pois em agosto a proprietária do outro prédio veio cá e expos o seu ponto de 
vista e as suas razões, que são diametralmente opostas às apresentadas pelo Sr. José Benedito. 
Também me apercebi que este senhor está aqui, não em nome próprio, mas como representante de 
um sobrinho, e pelo que já me chegou, o sobrinho já não quer que o tio o represente. Por isso, temos 
que chamar cá as restantes partes envolvidas e saber realmente o que querem e o que se pode fazer, 
para resolver esta questão”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Ana Cristina Santos, tomou a palavra esclarecendo que “em relação aos 
horários dos autocarros de Armação para Silves, já no anterior mandato eu levei esta situação à 
Assembleia Municipal, e como mãe, falei com a empresa, pois foi na altura em que os meus filhos 
vieram para a escola aqui em Silves, por isso estranho que os responsáveis da Eva e da Frota Azul 
digam que desconheciam a situação, a não ser que tenham mudado de direção e aí já é outro assunto. 
Mas a justificação que me apresentaram na altura, é a de que a lei refere que os autocarros podem 
chegar ao local de ensino até 40 minutos antes do início das aulas e nada mais acrescentaram” ---------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu “a lei dos transportes escolares refere efetivamente que os 
alunos não podem esperar mais de 45 minutos, mas eu aleguei que devido a esta situação estávamos 
a perder alunos, pois outras sedes de concelho têm horários de autocarro mais ajustados às 
necessidades destes jovens, principalmente os que servem os cursos de formação profissional. 
Segundo foi dito pelos responsáveis das empresas em questão, como a alteração sugerida não 
prejudica as carreiras, este reajustamento é possível e irão efetua-lo. ---------------------------------------------  
 ----------- Outro assunto que me preocupa e que já tinha apontado em reunião anterior, e que voltei a 
abordar nesta, é a questão do desajuste entre os horários dos comboios e dos autocarros que servem 
a nossa sede de concelho. É inacreditável e impensável que quem chegue a Silves por aquela via não 
tenha um transporte público, neste caso o autocarro, que assegure o acesso à cidade. Mais uma vez, 
voltei a insistir no absurdo da situação e a solicitar que promovessem a criação destas ligações ou que 
ajustassem as existentes, de modo a se poder colocar um ponto final nesta situação que é caricata.” ---   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério interveio mencionando que “esse assunto já é bastante antigo e 
nós na altura nunca conseguimos resolver, porque sempre alegaram que ao alterarem esse horário 
depois teriam que alterar também todos os outros; mas se se conseguir agora, é uma grande mais-
valia para o nosso concelho e para a cidade de Silves.----------------------------------------------------------------- 
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra passando a informar que “na próxima reunião virá a 
Alteração do Plano de Pormenor de Armação de Pêra, e assim sendo proponho que a mesma, seja 
reunião pública”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todos os vereadores presentes concordaram, deliberando por unanimidade, aceitar a 
presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, ALVARÁ N.º 4/05, PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Leiriveste, Sociedade de Construção Civil, S.A. e Imoqueen 
Empreendimentos Imobiliários, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a proposta da requerente e conceder o 
prazo de 90 (noventa) dias para execução os trabalhos ai propostos.----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ALV. 
LOT. 2/09, FAZENDA CARAVELA, EM ALCANTARILHA. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Paulo Jonathan Chantler. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Auto de vistoria, 
requerimento, termo de autenticação de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter a Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PISCINA E MUROS DE 
VEDAÇÃO, SITO NA URBANIZAÇÃO DA BARRADA, ALV. LOT. 05/2004, LOTE 3, EM SILVES.--------  
 ----------- REQUERENTE: Carlos Manuel Martins Carrilho e Ana Isabel de Brito Baltazar. -------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO PEDREIRAS, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Kenneth Wood e Janet Elaine Wood. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício, ata da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, mapa de localização, cadastro, ofício da Comissão de 
coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e ofício da Agência Portuguesa para o Ambiente 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR – SÍTIO DO MONTE BRANCO, EM SILVES. ---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Lucrécia Guerreiro Brito. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR – TELHEIRO, SITIO DOS JOIOS, EM SÃO MARCOS DA SERRA. ----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Marinus Van Der Ree. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE, EM 
PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Inspecção-Geral da Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofícios da Inspeção-
Geral de Agricultura, do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território, carta registada do 
município, oficio, ata da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve. ----------------------------------  
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROTOCOLO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
DESFIBRILHADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE) A CELEBRAR ENTRE O MONTEPIO GERAL - 
ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA E O MUNICÍPIO DE SILVES – RATIFICAÇÃO.----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Vereadora, Protocolo de Doação e outros de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTO MOTARD NACIONAL, NAS ANTIGAS INSTALAÇÕES ESCOLARES EM PAÇO E CORGO, 
TUNES, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2016, ENTRE AS 09H00 E AS 04H00 ---------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: GRUPO MOTARD WILD HORSE - TUNES --------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia de que se anexam fotocópias e se dá 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA 
REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM ALCANTARILHA, NO 
LARGO DA JUNTA (RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS), ALCANTARILHA, NO DIA 10 E 11 DE 
SETEMBRO DE 2016, ENTRE AS 20H00 E AS 01H00, RATIFICAÇÃO ------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Alcantarilha.----------------------------- 
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE RUÍDO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM 
HONRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM ALCANTARILHA, NO LARGO DA JUNTA (RUA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS), ALCANTARILHA, NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2016, ENTRE 
AS 20H00 E AS 01H00 - RATIFICAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Alcantarilha. --------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 19; ------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.------------------ -------------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
19; ------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e trinta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------  
 


