
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 41  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016  ------------------------  
 ----------- Aos vinte e três dias do mês de novembro 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, 
Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Eng.º Domingos João Calado Matias. --------------------------------------  
  ---------- Faltas justificadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando José 
Serpa Cabrita, substituído pelo Sr. Vereador Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. 
Vereadora Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que lhe seguia sucessivamente na lista, 
também não pôde estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira Assistente Técnica da 
Câmara Municipal de Silves.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  - 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 7.371.199,24 € (sete milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e noventa e nove 
euros e vinte e quatro cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 372.136,35 € (trezentos e 
setenta e dois mil, cento e trinta e seis euros e trinta e cinco cêntimos). ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de Câmara 
Ordinária, de 23 de novembro de 2016 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem está 
a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na 
gravação, sendo esta eliminada após a aprovação da ata.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Exma. Sra. Presidente dizendo: “Continuamos a assistir à constante publicação 
dos avisos referentes ao ALGARVE CRESC 2020. Nessa senda, temos mantido contactos constantes 
com a CI-AMAL e com a CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 
que nos têm transmitido que as directrizes são no sentido de favorecer as candidaturas intermunicipais 
em detrimento das candidaturas individuais. No entanto, tal não obsta a que se estejam a desenvolver 
candidaturas de cariz municipal, pois consideramos que as particularidades e as necessidades deste 
Concelho assim o impõem. São exemplos, a candidatura para aquisição de sistemas informáticos, que 
permitam a motorização dos caudais de águas; o caso da Ponte Velha de Silves, que também 
pretendemos que seja considerada como Imóvel de Interesse Nacional, pelo que queremos que seja 
reconhecida no Mapeamento Cultural; e a remodelação e melhoria do parque escolar, isto ao nível do 
Mapeamento da Educação, não sendo prioritária, no nosso entender, a edificação de novas escolas. --  
 ----------- No PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 
estamos a minimizar os parâmetros considerados como negativos pela ERSAR – Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos, através do reforço da motorização dos caudais de água, que ainda 
não atingiu um nível satisfatório, mas estamos a trabalhar nesse sentido, não obstante os graves 
problemas com que nos temos deparado. Tal como a substituição de condutas de fibrocimento, 
especialmente as que mais roturas têm sofrido, por forma a melhorar a qualidade do abastecimento de 
água.“ --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra e passou a informar “a equipa dos Pedreiros encontra-
se na Freguesia de Silves e na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, a equipa dos Calceteiro 
encontra-se na União de Freguesia de Alcantarilha e Pêra e na Freguesia de Armação de Pêra. A 
equipa dos Pintores encontra-se na Freguesia de Silves, e a Rede Viária encontra-se na União de 
Freguesias de Alcantarilha e Pêra e na Freguesia de S. Bartolomeu de Messines. ----------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Relativamente à Rede de Abastecimento de Água e como já foi dito pela Exma. Sra. 
Presidente, estamos a fazer um esforço para a resolução dos problemas existentes, nomeadamente 
na Freguesia de Armação de Pêra, entre o Campo Municipal e a rotunda, trabalhos que se irão 
estender até à Via Dorsal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dizer ainda que já iniciamos os trabalhos de demolição da ETAR de Pêra, e iremos iniciar a 
construção do Ecocentro que irá servir as Freguesias de Alcantarilha e Pêra e Armação de Pêra, para 
que a situação dos monos e verdes naquelas freguesias seja ultrapassado. Estamos crentes que antes 
do verão a obra estará finalizada para poder servir aquelas freguesias. -------------------------------------------  
 ----------- Continuamos com as lavagens dos contentores, estamos neste momento na Freguesia de 
Algoz e iremos depois para a Freguesia de S. Marcos da Serra.” ---------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “Não nos podemos esquecer de 
mencionar que também já iniciamos a caracterização dos “moloks” existentes no concelho, dando-lhes 
um aspecto mais apelativo, de forma a sensibilizar as pessoas a aumentar a sua utilização. ---------------  
 ----------- Alguns dos desenhos utilizados foram elaborados pelos nossos alunos, e outros são alusivos 
a pontos de interesse do Concelho, nomeadamente, o Castelo de Silves, a Lagoa dos Salgados e a 
Laranja.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relembro ainda que prossegue a colaboração com o Exercito. Este é o segundo ano 
consecutivo em que podemos contar com esta colaboração que, para além das patrulhas realizadas no 
verão e que têm sido bastante dissuasoras, engloba também a realização de outros trabalhos, como é 
o caso da execução de condutas, que se encontram presentemente a desenvolver. De salientar que o 
balanço desta parceria tem sido muito positivo e que da nossa parte pretendemos manter este 
protocolo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís, no uso da palavra, passou a informar: --------------------------  
 ----------- No próximo dia 25 de novembro, no auditório da Fissul, a Companhia de Teatro “O Oprimido 
do Algarve” apresenta um espetáculo intitulado “O dia de …”; -------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 26 de novembro, a Biblioteca Municipal acolhe mais uma sessão “Yoga em Família” 
por Inês Mestre dedicada a crianças dos 7 aos 12 anos e suas famílias. Na Fissul decorrerá a oficina 
de Teatro Fórum, Oficina de Formação a cargo de Ana Baião cuja organização está a cabo da 
Companhia Al- Teatro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 27 de novembro, pelas 10H00 realiza-se a Marcha de S. Bartolomeu de Messines 
inserida no Programa Nacional de Marcha e Corrida do IPDJ, com organização da Casa do Povo de S. 
Bartolomeu de Messines e apoio da Câmara Municipal de Silves. Também neste dia no Algoz, por 
volta das 16H00 haverá Teatro no Salão da Junta de Freguesia pelo Grupo de Teatro da Universidade 
Sénior de Olhão. Esta iniciativa é organizada pela Comissão dos Amigos da Ermida da Nossa Senhora 
do Pilar e conta com o apoio do Município de Silves. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 29 de novembro comemora-se o Dia Mundial da Luta contra a Sida, pelo que serão 
sinalizadas diversas Acções de Sensibilização em todas as Escolas E.B. 2,3 do concelho. -----------------  
 ----------- No dia 30 de novembro, o concelho de Silves será alvo de várias actividades inseridas na 
Comemoração do Dia Mundial das Cidades Educadoras, contando com um programa específico que 
decorrerá em toas as freguesias do concelho em vários locais com início às 08H00, terminando com 
um concerto no Teatro Mascarenhas Gregório no âmbito da Rubrica Lado B com Viviane, que se 
passam a descriminar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 08H00 – 13H00 - “A quinta vem à Cidade” – Mercado Municipal de Silves; --------------------------  
 ----------- 08H00 – 13H00 - Apresentação do guia “Dicas para Pais” – Na EB1 de Pêra e EB 2,3 de 
Silves; --  
 ----------- 09H00 – 17H00 - Projeto de Arte Urbana Juvenil – “Silves, a cidade que se reconstrói com 
todos, todos os dias” – Dirigido às Turmas de Artes da ESSilves – Pintura de 13 caixas de electricidade 
da EDP;  
 ----------- 09H30 – Atuação do Grupo de Cantares do Pólo de Silves “Os laranjinhas” – Mercado 
Municipal de Silves e ruas da cidade; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 10h00 – 12h00 – Cheiros e Sabores de Natal – Mercado Municipal do Algoz; ----------------------  
 ----------- 10H30 – 11H30 – Workshop de Chás – Mercado Municipal de Pêra; ----------------------------------  
 ----------- Atividade Física “Silves sai à Rua” – Largo da Junta de Freguesia de S. Marcos da Serra, 
Jardim de Alcantarilha e Frente Mar de Armação de Pêra (zona antigo mini golfe); ----------------------------   
 ----------- 11H30 – Inauguração do Pólo de Educação ao Longo da Vida de Silves – Quiosques da 
Praça Al `Mutamid (Silves); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 14H00 – 16H30 – Visitas Acompanhadas por Personagens da nossa História – Museu 
Municipal de Arqueologia e Castelo de Silves; ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 14H30 – Imagens Cruzadas – O tradicional e o Moderno – Museu do Traje e das Tradições; --  
 ----------- 15H00 – 16H00 – Atividade Física “Silves sai à Rua” – Centro Escolar de Pêra; -------------------  
 ----------- 15H30 – Peça “A Escola do Outro Tempo “, pelo Grupo de Teatro Sénior de Silves;--------------  
 ----------- Workshop de Queijo de Figo – Escola EB 2,3 de Armação de Pêra; -----------------------------------  
 ----------- 18H00 – 19H00 – Marcha – “pela rua” (4 km) – Junta de Freguesia de Tunes; ---------------------  
 ----------- 19H30 – 20H30 – Aula Aberta de Ginástica Localizada – Pavilhão Municipal de Pêra; -----------  
 ----------- 21H30 – Concerto no âmbito da rubrica Lado B – Teatro Mascarenhas Gregório. -----------------  
 ----------- Relativamente à Ermida da Nossa Sra. Pilar do Algoz informo que os nossos técnicos do 
património e a Direcção Geral de Cultura estão a elaborar uma candidatura ao ALGARVE CRESC 
2020, cujo prazo final de apresentação é o dia 23 de fevereiro. -----------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu a Exma. Sra. Presidente conhecimento que, à data de 22 de novembro de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis era de 3.266.482,31 € (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, 
quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta e um cêntimos). ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto tomou a palavra questionando “Gostaria de saber 
qual foi o resultado da reunião acerca da Ribeira de Alcantarilha.” -------------------------------------------------  
 ----------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu: “Efectivamente a reunião realizou-se no passado 
dia 18 de novembro e estiveram presentes um Eng.º da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, eu, 
na qualidade de Presidente da Câmara, um Eng.º da DSUA – Divisão dos Serviços Urbanos e 
Ambiente, a Protecção Civil, o Secretario e o Presidente da Junta de Alcantarilha e os proprietários dos 
terrenos contíguos à ribeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A APA veio dizer que como se trata de uma zona rural, a responsabilidade pela limpeza da 
ribeira compete aos proprietários. Também foi dito que mesmo que a ribeira estivesse limpa, a 
situação que ocorreu iria acontecer na mesma, dada a anormal precipitação que se fez sentir.  -----------  
 ----------- Também foi dito que existem dados científicos que indicam que a ocorrência destas chuvadas 
é cíclica e que há que ter a noção de que estas situações atípicas vão continuar a acontecer. Para 
além disso, o facto de se tratar de uma área plana faz com que a água se concentre e não escoe de 
modo natural, o que já não acontece por exemplo em Monchique. -------------------------------------------------  
 ----------- Atendendo a tudo isto e como os proprietários não chegaram a um consenso acerca da 
limpeza da ribeira, ficou decidido que a Câmara e a APA irão realizar uma limpeza que se traduz num 
corte abaixo da água para enfraquecer o crescimento das espécies existentes. Pretendemos ainda, 
com o acordo dos proprietários, dadas as margens serem propriedades privadas, elaborar um estudo 
de beneficiação daquela zona de Alcantarilha, que compreenda a execução de uma zona pedonal, ao 
longo da ribeira, e a plantação de espécies autóctones.” --------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto continuou indagando “ Gostaria também de saber se 
os trabalhos na EN 125 contemplam a execução das redes pluviais” ----------------------------------------------  
 ----------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu “Lamentavelmente, tenho que dizer, o anterior 
executivo não contemplou as condutas de águas pluviais no projecto. Nós, assim que verificamos esta 
situação, solicitamos que este problema fosse resolvido, tal como a situação da colocação de calçada 
portuguesa em vez do pavê que estava previsto. Esperamos que a Infraestruturas de Portugal, I.P. 
seja sensível a esta situação e que venha a levar estes pedidos em consideração”. --------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto prosseguiu dizendo: “Alerto para outras situações 
que se mantêm sem resolução: caso da falta de iluminação na rotunda da EN 125, antes de 
Alcantarilha; no túnel de acesso a Silves e estado de degradação da EN124. Terá que haver, por parte 
do governo, uma tomada de posição, pois não está a dar resposta às necessidades da população do 
Concelho de Silves. Não sei se o Município está a fazer pressão suficiente, ou se o governo pura e 
simplesmente não respeita as necessidades e os interesses das populações. ----------------------------------  
 ----------- Relativamente à reunião com a APA, referente à Ribeira de Alcantarilha, questiono se 
também foi abordada a situação das linhas de água de outras freguesias do concelho como o caso da 
Freguesia de Tunes e Algoz.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente interveio dizendo “O caso problemático da estrada de Silves- Porto de 
Lagos, foi transversal e comum aos governos de Durão Barroso, de Pedro Santana Lopes e de Passos 
Coelho, todos de liderança PSD, nunca teve resolução! É um problema com vinte e cinco anos que 



 
 

 

 

 

não foi resolvido por nenhuma força politica, nada tem que ver, nem pode imputar responsabilidades 
ao actual executivo por ser da CDU, partido politico que actualmente dá apoio ao governo PS!” ----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto respondeu esclarecendo: “Não estou a pôr em 
causa o vosso trabalho e tenho tido um especial cuidado com o que digo, uma vez que sei 
perfeitamente que há situações que não dependem da nossa vontade, mas da do governo. Como 
estou num cargo político o que fiz foi só chamar a atenção de quem está à frente da Câmara para 
pressionar, porque quem sofre são as populações. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O desrespeito do Governo pelo Algarve é notório, e está bem patente no esquecimento a que 
tem votado este distrito que, pelos vistos, só é bom para passar férias! Existem situações que são 
estruturantes para o Algarve e não se fazem. Aquela estrada é um perigo público e é utilizada por 
muitos munícipes!” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís interveio dizendo: “Eu percebo a intervenção do Sr. Vice-
presidente, porque tem vindo a ser recorrente o PSD de Silves, referir muitas vezes que a Sra. 
Presidente não tem feito o trabalho devido, o que não corresponde à realidade. Não estou a dizer que 
foi a intenção do Sr. Vereador Rogério, e agradeço ao Sr. Vice-presidente a sua intervenção, em nome 
do executivo permanente.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto prosseguiu justificando que “Todos os executivos 
que estão em funções acabam por ter que ouvir estes assuntos, relativamente às estradas enquanto 
não forem resolvidos por parte do governo, tendo muitas vezes que pressioná-lo. E por vezes a 
resolução dos assuntos não depende de nós, veja-se o problema que temos com o lixo.” -------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado tomou a palavra questionando: “Relativamente ao Ribeiro 
Meirinho, antigamente havia candidaturas para limpar os ribeiros, e este, está completamente sujo. Já 
não existem?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente esclareceu: “De acordo com a legislação em vigor, a obrigação de 
limpar impende sobre os proprietários. Antes era o Instituto Hídrico que as realizava, agora compete à 
APA fiscalizar e pode mesmo aplicar multas a quem não proceda aos trabalhos de limpeza.”--------------
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  O Sr. Eng.º Domingos Calado prosseguiu dizendo “ A obra do lavadouro público do Algoz 
encontra-se parada. Embora eu saiba que a obra é da competência da Junta de Freguesia, nas 
palavras do Presidente da Junta, a Câmara é que é culpada, pelo que deveria pressionar a Junta para 
prosseguir com os trabalhos, porque aquilo encontra-se de facto muito degradado. ---------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS EM 
HABITAÇÃO LOCALIZADA NA RUA DA BOAVISTA, N.º 61 E 63, EM SILVES.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Maria Catarina Lourenço Sequeira Coelho. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel em questão 
promover os trabalhos de construção constantes no Auto de Vistoria, no prazo de 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo da realização imediata de todos os trabalhos que se mostrem necessários à salvaguarda de 
pessoas e bens. Mais se delibera notificar o reclamante do teor da presente. -----------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 5/90, SITO 
NA RUA DO BARRANCO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ana Cavandonga Olívia Perez Andujar.----------------------------------------------- 
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração proposta, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E DE 
ANEXOS PARA CONVERSÃO EM TURISMO NO ESPAÇO RURAL, SITO NOS VALES, NO ALGOZ. -  
 ----------- REQUERENTES: Emanuel de Jesus dos Santos e outra. ------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão, ofício da 
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, pareceres e Atas da Direção Regional de 



 
 

 

 

 

Agricultura e Pescas do Algarve, e plantas de localização 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO EM ARMAZÉM, SITO NA ALDEIA RUIVA, 
EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ezequiel da Silva Cabrita. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e declarações, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PISCINA E MUROS DE 
VEDAÇÃO, ALVARÁ DE LOTEAMENTO 2/2009 – LOTE 24, SITO EM MALHÃO, ALCANTARILHA, 
SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Janine Andersen Tramus. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 MORADIA UNIFAMILIAR, SITA EM 
VALES, PERA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Manuel Silva Marques. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença especial para conclusão das 
obras, nos termos e condições da informação. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PARECER JURÍDICO – GARANTIA BANCÁRIA, ALVARÁ LOTE 2/05, 
SITO VALES DO ALGOZ, NO ALGOZ. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Algarpombal investimentos Imobiliários - Massa Insolvente. -----------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer do Dr. 
João Aires de Goes, exposição do requerente, garantia bancária, e outros documentos de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a substituição da hipoteca dos lotes n.º 
7, 9 e 10 por garantia bancária no valore de 87.963,27€ (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e 
três euros e vinte e sete cêntimos) e proceder ao correspondente distrate, nos termos da informação e 
do parecer jurídico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM E ALTERAÇÃO DE MURO, 
SITO EM ALVALEDES, NO ALGOZ. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Paulo Jorge Silva Curado e Ana Maria Luz Lourenço Curado. ------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA- LEGALIZAÇÃO, SITO DAS GATEIRAS, EM TUNES, SILVES. ----------------------------------------  
------------REQUERENTE: Sílvia Maria dos Santos Pereira e João Carlos dos Santos Pereira.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, 
SITO VALE DO OLIVAL, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Urbanipêra, Soc. Construção, Lda. --------------------------------------------------------  
 ----------- 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 ocupação urbana, nos 
termos e condições da informação. Mais se delibera a remessa do presente à Comissão de Avaliação 
de Bens Imóveis para avaliação dos prédios propostos como garante da execução das obras de 
urbanização. Bem como aprovar os projetos das Redes de Águas Residuais e Abastecimento de 
Águas, de Arranjos Exteriores e dos Resíduos Sólidos Urbanos. ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
MORADIA, SITO CERRO DA SILVEIRA, EM SÃO MARCOS DA SERRA. ---------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Eva Meiners Harder e outro. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. Mais se delibera dispensar do cumprimento das normas de acessibilidades, 
tendo em conta a justificação apresentada, dando da presente legal publicitação. -----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, SITO NA 
RUA PORTA DE LOULÉ, N.º 48 E 50, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Teresa Cabrita Fernandes Cadete ------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA O EDIFÍCIO-SEDE 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------  
---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves - Projeto de Execução para Edifício- 
 
Sede da Junta de Freguesia de Armação de Pêra -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Obras Municipais e Trânsito, da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, Proposta da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto nos termos da informação. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 526-1 
ALGOZ-GUIA, APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS, PLANO DE PAGAMENTOS 
DEFINITIVOS E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE”.------------------------------------------------------------ 
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, Plano de Pagamento e 
Cronograma Financeira e Plano de Trabalhos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano 
de Pagamentos e Cronograma Financeiro. Mais se delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
------------6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM BARRANCO LONGO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 4854/20130823, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 
26 SECÇÃO E, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES.---------------------------------------------- 
----------REQUERENTES: John Elidyr Herbert e Annabel Herbert. ---------------------------------------------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de localização 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

-----------6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO MISTO, SITO EM CABEÇOS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB N.º 6350/19951024, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 151 SECÇÃO MZ, E 
ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 7970 DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTES: Alan Farrar e Gemma Rachel Farrar. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de localização 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO MISTO, SITO EM CALVOS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB N.º 19529/20160829, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 367 SECÇÃO MM, E 
ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 1264 DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- REQUERENTES: Serge Bernard Corbin e Maria José Corbin.----------------------------------------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de localização 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, PARA OS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE SILVES E SILVES SUL, REFERENTE AOS AUXÍLIOS 
ECONÓMICOS 2016/2017.--------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do setor da educação, quadro auxílios económicos, cabimento de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar as transferências de verbas, nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.5 - ASSUNTO - TRANSPORTES ESCOLARES CIRCUITOS ESPECIAIS - ALTERAÇÃO DE 
DOCUMENTOS PARA OS CIRCUITOS AP1, AP2, SBM2, SBM5, SBM7, SBM8, SBM9, SBM10, 
SBM12, AZ6, REQUERIDO POR ACLI GMH - TRANSPORTES E SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do setor da Educação e tabela de que se anexa fotocópias e se dão por 
transcritos.------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar as alterações solicitadas, de acordo 
com a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO APRESENTADO PELO CLUBE DE FUTEBOL 
"OS ARMACENENSES", REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DO ESTÁDIO DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA, ENTRE O DIA 26 DE JULHO E 26 DE SETEMBRO DE 2016.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol “Os Armacenenses”. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, Cabimento de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira de acordo 
com a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA 
CASA MUSEU JOÃO DE DEUS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, PARA O PERÍODO DE 
INVERNO E DE VERÃO.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Casa Museu João de Deus - CMJD, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o horário de funcionamento, nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

--------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO A TÍTULO GRACIOSO DO COMPLEXO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS, POR PARTE DOS NOVE ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A EQUIPA DO 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL E FLORESTAS.------------------------------------------------------------------ 
 ----------- Presentes informações do setor de Desporto, do serviço Municipal de Proteção Civil e 
Floresta de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “Eu acho muito bem que este 
grupo de pessoas, que pertence à Protecção Civil, utilize as piscinas. Mas como temos um Gabinete 
de Desporto, sugeria que fossem enquadrados num programa para fazer essas actividades.” -------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 
nos seus termos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DIRETA, REVENDA E 
PORTES, PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA OBRA “HISTÓRIA DE SILVES EM BANDA 
DESENHADA”, DE JOSÉ GARCÊS. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Cultura, Turismo e Património, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os preços de venda e de revenda da obra 
identificada em epígrafe, bem como o acréscimo relativo aos portes de envio. ---------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 quinze 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.  ------------  
 


