
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 36  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016  ---------------------------  
 ----------- Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação, 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, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 8.329.331,71 € (oito milhões, trezentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta e um euros e 
setenta e um cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 371.505,02 € (trezentos e setenta e 
um mil, quinhentos e cinco euros e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas atas.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos dizendo: “Como habitual, passaremos à 
gravação da reunião, que servirá como elemento de auxílio para quem está a transcrever a ata e será 
apagada após a sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto a informações, cabe-me dizer que já temos uma resposta quanto à Vacaria de São 
Bartolomeu de Messines. Por aquilo que nos foi dada a conhecer, o proprietário tem um ano para 
proceder ao desmantelamento da mesma e terá efetivamente que cumprir esse prazo.  ---------------------   
 ----------- Hoje receberemos a visita do Doutor Francisco Serra, que nos fará uma visita de cortesia, 
com o propósito de formalmente se apresentar na qualidade de Presidente da CCDR Algarve 
(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve). Esta visita integra-se no périplo 
que irá fazer por todos os Municípios do Algarve e hoje será então o Município de Silves que terá a 
honra de o receber”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu conhecimento que, à data de 18 de outubro de 2016, o valor dos fundos disponíveis 
era de 4.111.536,69 € (quatro milhões cento e onze mil, quinhentos e trinta e seis euros e sessenta e 
nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passou de seguida o Sr. Vice-Presidente a informar: “os pedreiros e os calceteiros 
encontram-se em Armação de Pêra e em São Marcos da Serra, Freguesia onde também está a Rede 
Viária. Esta última também se encontra a executar trabalhos no Algoz e os pintores encontram-se em 
Silves. Informo ainda que a empresa de lavagem de contentores Molok encontra-se a operar na União 
de Freguesias de Algoz e Tunes.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís, dando conhecimento das atividades a 
decorrer no concelho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Passo a informar que recebemos 12 candidaturas no âmbito do programa “Porta 65 Jovem”, 
que cujo prazo decorreu entre setembro e outubro;  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 17 de Outubro iniciou-se o prazo de entrega das candidaturas às Bolsas de Estudo 
para alunos do ensino superior, que termina no dia 31 de outubro de 2016;  ------------------------------------  
 ----------- Irá decorrer hoje, no Polo de Educação ao Longo da Vida de São Bartolomeu de Messines, o 
ciclo de memórias “Cartilha Maternal – Conversas à Solta”, integrado nas comemorações do 19.º 
aniversário da Casa Museu João de Deus;  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No âmbito da ação “Outubro Mês Sénior”, hoje, dia 19 de outubro, a Santa Casa de 
Alcantarilha e de Silves recebem a Formação “Prevenção, Controlo e Infeção”; no dia 20 de outubro 
decorrerá a Ação de Sensibilização “Prevenção de Burlas: a nova nota de 50€”, na Sociedade 
Recreativa Messinense; no dia 21 de outubro decorrerá a Ação de Sensibilização para a “Vacinação 



 
 

 

 

 

da Gripe” na Sede da União de Freguesias de Algoz e Tunes. Ainda no dia 21, o Teatro Mascarenhas 
Gregório receberá a Peça “Eduarda, Cara de Leoparda” pelo Grupo de Teatro Sénior de Armação de 
Pera; ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 22 de outubro haverá “Contos em família” por Fernando Simões, na Biblioteca 
Municipal de Silves; decorrerá o XVII Encontro de Coros no Teatro Mascarenhas Gregório; e, teremos 
ainda a Corrida das Quatro estações organizada pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida de Silves, 
com início junto às Piscinas Municipais de Silves;  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 23 de outubro, o Grupo de Amigos de Messines leva a cabo a “1.º Subida Crono 
Escalada do Pico Alto”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra deixando as seguintes notas e 
recomendações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Verifiquei que finalmente se iniciaram os trabalhos de marcação da sinalética horizontal na 
Estrada 529. Gostaria de recomendar a execução, que já deveria ter sido feita há muito tempo atrás, 
pela agora Infraestruturas de Portugal e não o foi, da colocação de tapete betuminoso no acesso que 
liga esta estrada a Alcantarilha, uma vez que não faz sentido estar a proceder à pintura de sinalética 
horizontal numa estrada com tão mau piso; -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda nessa estrada, nomeadamente na curva do Figueiral, a seguir ao posto de 
combustíveis (Cepsa) e antes do entroncamento que vai para o Algoz, estão uns railes danificados, por 
essa razão era bom que a situação fosse vista e colocado novo equipamento; ---------------------------------  
 ----------- Outra situação de que tenho aqui falado inúmeras vezes e que continua a persistir é a que se 
prende o facto de haver muito lixo espalhado à volta dos contentores, principalmente nas zonas rurais 
do nosso concelho. Não sei se há problemas com os veículos de recolha, mas agradecia que a 
intervenção fosse mais eficaz; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi falado na Assembleia Municipal, que estava prevista a repavimentação de uma estrada no 
Sitio do Quintão, gostava de saber concretamente qual é a estrada em questão.” -----------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, tomando da palavra, respondeu: “a estrada em que vai 
ser realizada a repavimentação é a que liga o Concelho de Silves ao Concelho de Lagoa, e que já 
estava contemplada no orçamento”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo: “A execução desta intervenção esteve prevista em 
sucessivos orçamentos do anterior executivo, que apesar de ter tido uma disponibilidade financeira 
superior não a executou. Agora, e graças a uma boa gestão, vamos poder concretizar aquilo que 
vocês se propuseram fazer e não conseguiram!”------ 
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça fazendo uso da palavra questionou a Sra. Presidente 
“Chegou a reunir com o Sr. José Benedito, relativamente à situação que ele veio cá expor há umas 
reuniões atrás?” Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que “não”. -- ---------------------------------------- 
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça perseguiu, questionando “Gostaria que me dissesse, 
se a farmácia de São Marcos da Serra contínua em funcionamento, ou se acabou por encerrar? 
Pergunto ainda se tem havido queixas por falta de medicamentos ou de médicos?” --------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “Sim, a farmácia continua aberta. Aproveito a oportunidade 
para vos dizer que, sensivelmente há cerca de duas semanas, solicitei aos serviços que verificassem 
se houve mais alguma troca de emails ou de correspondência com o Infarmed. Isto, porque se bem se 
recordam, na nossa resposta ao Infarmed, apresentei uma proposta, e até agora não obtive nenhum 
tipo de resposta por parte daquele instituto.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à falta de medicamentos não tem havido queixas, têm as havido sim, e isso é 
de conhecimento geral, acerca das consultas médicas. Nesse sentido temos feito pressão junto à 
Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve), porque existem muitas queixas, por 
exemplo, do Centro de Saúde de Silves, de São Bartolomeu de Messines, de São Marcos da Serra, de 
Alcantarilha/Pera e também de Armação de Pera, tem sido um caos.  --------------------------------------------  
 ----------- No nosso concelho existem três tipos de contratação de médicos: Os que são efectivos do 
quadro da ARS, que são muito poucos, os que são contratados através de uma empresa, e por último, 
o caso dos médicos a quem o Município pagou as respectivas estadias e que foram contratados 
através da ARS. É o caso dos médicos cubanos que estiveram cá dois anos; uma médica em Silves, e 
dois em São Bartolomeu de Messines. Os contratos terminaram e não foram substituídos, apesar de 
ter sido dito que tal iria acontecer, mas até agora nada foi feito por parte da ARS, dai a nossa 
insistência.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo “Sra. Presidente existem 
alguns assuntos que gostaria que solicitasse aos serviços o ponto da situação, nomeadamente, os que 
vou passar a referir: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria que me esclarecesse, por escrito, acerca do estado em que se encontra o local onde 
faziam a extracção de argila, localizado no sítio dos Barreiros, no Algoz. Como os terrenos ficaram 
com umas crateras enormes, gostava de saber se os solos já foram repostos. Caso ainda não o 
tenham sido, gostaria ainda de saber se havia garantias bancarias prestadas e, se elas ainda existem 
ou não e se vão ser accionadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O outro assunto tem a ver com uma escavação existente por detrás da Escola Secundária de 
Silves, que há 3 ou 4 anos atrás foi um assunto bastante delicado e que, na altura, envolveu a Ex-
Presidente da Câmara Municipal de Silves e um funcionário do Tribunal de Silves.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------- Acerca desta escavação, feita pela empresa 
Urbanipêra, gostava de saber se alguma coisa foi feita de lá para cá e se a situação não representa 
perigo para os utentes da via. Gostaria ainda de saber quais as medidas que a Sra. Presidente vai 
tomar, e até solicitava que este processo fosse agendado para uma próxima reunião; -----------------------  
 ----------- Verifiquei que na Rua D. João II, em Armação de Pera, terá havido uma rotura de uma 
conduta, a seguir à bomba de gasolina, e devem ter arrancado a árvore que lá estava. Pergunto o que 
vai ser feito naquele espaço, se vão repor a árvore, porque pelo que constatei, Armação de Pera é 
uma freguesia que está a precisar de um arranjo paisagístico, por isso, se for intenção repor aquela 
árvore, seria bom que colocassem mais algumas e também noutros locais. -------------------------------------  
 ----------- Por fim, gostaria apenas de referir que a Sra. Presidente, na passada reunião, referiu que ia 
ser agendado o processo do LIDL, mas não veio, era bom que viesse para a próxima”. ---------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo: “As árvores escolhidas para Armação de 
Pera, infelizmente, não foram as mais adequadas. Temos tido várias reclamações, quer acerca das 
árvores que se encontram na avenida beira-mar, quer acerca das que estão plantadas em zonas 
perpendiculares e paralelas à mesma.-------------------- ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estamos a proceder ao corte das árvores existentes, mas há pessoas que não reagem bem a 
esta prática porque são defensoras das espécies em geral, e como não são residentes, não se 
apercebem dos constrangimentos que estas árvores causam aos moradores locais.--------------------------
------------ Para além dos cortes de árvores, estão ainda previstas, para aquela freguesia, substituições 
de árvores, porque também consideramos que fazem falta espaços verdes e com sombras, por isso 
estamos a verificar quais as espécies que são mais adequadas para o local, que tenham uma 
manutenção mais acessível e que não provoquem constrangimentos à população residente e a quem 
nos visita.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra acrescentando “para além do que a Sra. Presidente 
disse e bem, as árvores escolhidas, algumas plantadas pelos responsáveis das urbanizações, ainda 
acarretam dois tipos de problemas;; umas provocam alergias e outras são árvores que criam raízes 
muito grandes, que vem a superfície, e dão cabo dos pavimentos, Isto não acontece só em Armação 
de Pêra, acontece também em Silves e em Tunes.”---------------------------------------------------------------------
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, fazendo uso da palavra perguntou: “Já existe alguma resposta 
por parte da CCDR (Comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve), 
relativamente à informação que lhes foi enviada?” ----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
COM ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/04, SITO NA BARRADA, EM SILVES. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Urbanipêra - Sociedade de Construção, S.A. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Auto de Vistoria, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, receber a título definitivo as infraestruturas 
identificadas em epígrafe, nos termos do Auto de Vistoria. Mais se delibera proceder à correspondente 
libertação da caução prestada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NA RUA DR. HENRIQUE 
GOMES, N.º 15, EM ARMAÇÃO DE PERA.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves.- ---------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente auto da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, email, fotos de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 15 
dias, proceder à execução dos trabalhos constantes no Auto de Vistoria realizado em 10/12/2015, sem 
prejuízo para a realização imediata das obras que se mostrem necessárias à salvaguarda da 
segurança de pessoas e bens. Mais se delibera que esgotado o prazo concedido a câmara tome posse 
administrativa do imóvel e proceda à execução dos trabalhos a expensas do reclamado. -------------------  
 ----------- Delibera-se ainda interditar a utilização do terraço da reclamante tal como sugere o auto de 
vistoria realizado em 12/10/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 
MORADIA, SITA EM VALE DE LOUSAS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E 
PERA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Judith Schoon. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 de 
Gois. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS NO 
LOTE N.º 3, DO LOTEAMENTO COM ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2003, SITO EM ARMAÇÃO 
DE PERA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Montes Mourinhos - Construções Lda. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e relatório fotográfico, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título, bem como a 
concessão da licença especial para conclusão de obras inacabadas pelo prazo de um mês, nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, 
SITA EM MONTE COSTA, SÃO MARCOS DA SERRA. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Manuel 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 nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO AGRÍCOLA EM 
PRÉDIO SITO NO MONTE ALTO, AZINHAL, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Antonieta Cabrita Vicente. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e exposição da 
requerente 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, aceitar os projetos de especialidade e emitir o respetivo título. -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE MORADIA NO PRÉDIO SITO NA PEDREIRA OU SANTO ESTEVÃO, EM 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Amazing Mountain, Unip. Lda. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e requerimento, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer ao Dr. João Aires de Gois.  -----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE DOIS ARMAZÉNS DE APOIO A 
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, NO PRÉDIO SITO EM CORTE GALEGA, SÃO MARCOS 
DA SERRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sérgio Miguel Pereira Guerreiro. -----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício e 
informações da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, informação da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES - PLANO DE TRABALHOS DE PAGAMENTOS DEFINITIVOS, 
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE, TERMOS DE VALIDAÇÃO DO PSS PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS, TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DE SEGURO EM OBRA E 
DECLARAÇÃO DE NOMEAÇÃO E ACEITAÇÃO DO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA”   
 ----------- Presente informação da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, mapa de execução da 
obra, plano de pagamentos, e declarações de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o plano de trabalhos, plano de 
pagamentos e cronograma financeiro, bem como o plano de segurança e saúde, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO SILVES - 
3.ª FASE - RELATÓRIO FINAL”  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final, relatório preliminar e esclarecimentos, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa Oliveiras, S.A., a execução 
da empreitada identificada em epígrafe, pelo valor de 889.140,49 € (oitocentos e oitenta e nove mil, 
cento e quarenta euros e quarenta e nove cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com o 
prazo de execução de 18 (dezoito) meses, nos termos do relatório final.  ----------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar todas as propostas constantes do mesmo. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO MISTO, SITO EM LOUBITE, FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 6629/20020729, INSCRITO NA 
MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO N.º 17 DA SECÇÃO "CI" E NA MATRIZ PREDIAL 
URBANA SOB OS ARTIGOS N.º

S
 1051 E 438.--------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- REQUERENTE: Américo de Sousa Dias e Maria Silvéria Antunes Alves Dias. ---------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e plantas, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.   -----------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do perecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO MISTO, SITO EM RIBEIRA BAIXA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES E 
CONCELHO DE SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES 
SOB N.º 1467/19900621, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO N.º 21 DA 
SECÇÃO "O" E NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB OS ARTIGO N.º 2927.  ---------------------------------   
---------- REQUERENTE: Ana Rafaela Lopes Pelotas e Bruno Miguel Lopes Freitas.--------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e plantas, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.   -----------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do perecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RUSTICO SITO EM FORAL, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB N.º 3824/20090520, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 125 DA SECÇÃO 
"E" DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. -------------------------------------------------------------  
---------REQUERENTE: José Manuel Matias Guerreiro Gomes.------------------------------------- 



 
 

 

 

 

 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.   -----------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do perecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS 
- SILVES FUTEBOL CLUBE - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO CIRCUITO SLV4.  --  
 ----------- REQUERENTE: Silves Futebol Clube. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e informação do Sector da Educação, email do clube, 
certificado, e outros, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a alteração proposta, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.5 - ASSUNTO - CRIAÇÃO DE MEDIDA DE APOIO SOCIAL A CIDADÃOS PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA 2017 - COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. ------ 
 ----------- Presente informação do setor da Ação Social, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.6 - ASSUNTO – CONCRETIZAÇÃO DE UM NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 
TURÍSTICO ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO DE UM PROGRAMA DE AÇÃO TERRITORIAL - INÍCIO 
DO PROCEDIMENTO COM A APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONCURSO (CADERNO DE 
ENCARGOS E PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS) E CONSTITUIÇÃO DO JÚRI.-------------------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, anexos à informação 
(Ata e Pareceres da reunião do Observatório, Termos de referência retificados, Caderno de Encargos 
e Programa de Procedimento e Proposta de Nomeação do júri do concurso), de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, iniciar o procedimento para gestão indireta do 
“Programa de Ação Territorial (PAT)”, aprovar o Caderno de Encargos e Programa de Procedimento, 
bem como aprovar a constituição do júri de concurso, nos termos e condições da informação. ------------  
 ----------- Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia Municipal para decisão da elaboração 
do “PAT” com procedimento concursal. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 22.------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, 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. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDE OPÇÕES DO PLANO N.º 21.  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e vinte e cinco minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata 
que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------  

 

 


