
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 21  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA -------------------  
 ---------- -------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017--------------------------  
 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, 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, 
Prof. Nuno Teixeira Santos, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Prof. Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------------  
  --------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. 
Fernando Serpa que se fez substituir pela Prof. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe 
seguia sucessivamente na lista, assim como a ausência da Exma. Vereadora Eng.ª Maria 
Luísa Medeiro Conduto Luís que se fez substituir pelo Prof. Pedro Nuno Teixeira Santos.  -----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Anabela Cristina Louça, 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 12.896.787,10 € (doze milhões, oitocentos e 
noventa e seis mil, setecentos e oitenta e sete euros e dez cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 656.942,17 € (seiscentos e cinquenta e seis mil e novecentos e quarenta e 
dois euros e dezassete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de 
Câmara Ordinária, de 28 de junho de 2017 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.” -------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu dizendo: “Ontem tivemos aqui uma sessão 
pública de lançamento do Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) 
Silves Cidade 2020, organizado pela Vicentina – Associação para o desenvolvimento do 
Sudoeste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta sessão incidiu maioritariamente sobre a DLBC Rural relativamente quanto à 
Empregabilidade e quanto Criação de Novos Investimentos, do Portugal 2020.  -------------------  
 ---------- A DLBC Rural permite e visa a criação de emprego junto de quem tem baixo nível de 
escolaridade e desempregados, por forma a poderem, de certa forma, construir o seu próprio 
emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Equipa do DLBC encontra-se disponível todas as terças feiras, para quem quiser 
apresentar a sua candidatura. Ressalvo que o investimento ou apoio dado pode atingir o 
máximo de 100 mil euros, e uma vez que nos encontramos em território de baixa densidade, 
como é o caso dos territórios enquadrados no SILVES 2020, têm direito a majoração 
consoante a situação que apresente até ao limite de 20 %. ----------------------------------------------  
 ---------- É importante realçar que os mesmos têm de ser mantidos pelo menos 12 meses 
depois de o apoio ser concedido, sob pena do investidor ter de devolver os fundos recebidos.”  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu dizendo: “Apesar dos financiamentos disponíveis 
não se destinarem a construção de escolas, estamos a tentar, junto do Ministério da 



 
 

 

Educação, apresentar uma candidatura para a execução de trabalhos de beneficiação em 
duas escolas, uma situada em Alcantarilha e outra aqui em Silves.  -----------------------------------   
 ---------- Uma vez que a Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa Luís não se encontra presente, irei 
elencar o conjunto de actividades, mais relevantes, que irão decorrer no nosso Concelho:------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Amanhã iniciar-se-ão os “Sunsets no Castelo”, a partir das 18horas e até às 23 horas, 
sempre com um grupo diferente. É uma atividade que tem tido uma grande afluência. -----------   
 ---------- O Grupo de Teatro “AL teatro” irá apresentar a Peça “OXALÁ” do dia 22 ao dia 27 de 
agosto de 2017, na Casa da Cultura Islâmica Mediterrânica; --------------------------------------------  
 ---------- No dia 1 de julho irá realizar-se na Praça Al Muthamid, em Silves, pelas 21 horas um 
arraial e desfile de Marchas Populares, organizado pela Associação Amigos das Pedreiras; ---  
 ---------- E no dia 5 de julho realizar-se-á o Mercado Fora d`Horas, que terá como tema “Os 
Sons”. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra para informar sobre a distribuição do pessoal 
operacional pelo Concelho, sendo que: ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “Os pedreiros estão na freguesia de São Bartolomeu de Messines. ------------------------  
 ---------- Os calceteiros estão na Freguesia de Silves e em Armação de Pêra com uma 
empresa de prestação de serviços, quer no betuminoso quer na reposição da calçada. ---------  
 ---------- Os pintores encontram-se na freguesia de Silves, a Rede Viária nas Freguesias de 
Silves, Algoz e Tunes e S. Bartolomeu de Messines. ------------------------------------------------------  
 ---------- E os Tratores Roça Mato encontram-se na Freguesia de S. Bartolomeu de Messines.”  
 ---------- Mais deu a Exma. Sr.ª Presidente conhecimento que, à data de 28 de junho de 2017, 
o valor dos fundos disponíveis era de 6.860.774,66 € (seis milhões, oitocentos e sessenta mil, 
setecentos e setenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos). --------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra questionando: “Neste momento já 
se encontra implementado o reforço do pessoal para proceder à limpeza urbana em Armação 
de Pêra? Se sim, gostaria de saber quando é que iniciaram os trabalhos e em que dias é que 
o vão fazer, nomeadamente, se vão trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Pergunto 
ainda quantas pessoas irão executar estas tarefas. --------------------------------------------------------  
 ---------- --Por outro lado, gostaria que me informassem se o carro eléctrico vai efectivamente 
para Armação de Pêra, e em que condições, tendo em conta que o ano passado nunca 
funcionou de noite, uma vez que não tinha luzes. Questiono como será este ano. Relembro 
que o ano passado, como não funcionava de noite, andou um carro normal a realizar a 
recolha de lixo nas papeleiras. ------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Saber ainda o que se passou, relativamente à proposta de louvor ao Padre Condeço, 
uma vez que na comunicação foi dito que o louvor tinha sido deliberado em reunião de 
câmara, quando efectivamente o mesmo virá a este reunião de câmara.-----------------------------  
 ---------- Também quero aqui expressar o meu desagrado, pelo facto de na passada quarta-
feira, eu e a Prof.ª Maria Graça Neto termo-nos deslocado à Câmara e não ter havido reunião 
de câmara, facto que desconhecíamos uma vez que não o ouvimos.  --------------------------------  
 ---------- Posso não ter ouvido por me ter ausentado, mas não ouvimos nada, mesmo na 
gravação que é feita em cada reunião. Peço que até ao fim do mandato não se repitam 
situações como esta, uma vez que é bastante desagradável.” ------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra respondendo: “Relativamente à limpeza 
urbana de Armação de Pêra este ano repete-se o que foi feito o ano passado, e as pessoas já 
se encontram a trabalhar. Friso que o Sr. Presidente da Junta de Armação de Pêra foi 
informado desta situação.”  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério respondeu: “Acho pouco, uma vez que nesta 
altura Armação de Pêra encontra-se bastante lotada. No nosso tempo, colocava em Armação 
de Pêra cinco pessoas, a trabalhar aos sábados e domingos e era insuficiente.” ------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vice-presidente prosseguiu dizendo o seguinte: “Como bem sabe a lei foi 
alterada, o que acho muito bem, pois sempre defendi que as Juntas de Freguesia 
necessitavam de mais verba, e neste momento recebem 1% do IMI, devendo, na minha 
opinião esse montante ser investido de modo a dar resposta às necessidades da população. 
Posso dar como exemplo a Junta da União de Freguesias do Algoz e Tunes, e vejam a 
diferença da limpeza urbana para com Armação de Pêra.  -----------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos herbicidas todas as juntas de Freguesia o solicitam e procedem à sua 
aplicação, pois é da sua competência, a única que não o faz é precisamente a Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra. Se nos dois primeiros anos de mandato eu estava de acordo 
com esta situação, pois a Junta não tinha funcionários que pudessem executar este trabalho, 
mas agora passados quatro anos continuar tudo igual, quando até o Sr. Eng. João Garcia deu 
formação a todas as juntas, isso é que eu não já não compreendo, e no entanto, estamos a 
aplicar herbicida em toda Armação de Pêra.” -----------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio dizendo “a Camara está a fazer a limpeza urbana, 
a apanhar as ervas e a aplicar o herbicida porque em Armação de Pêra já não se consegue 
distinguir a calçada dos espaços verdes!” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo “Eu sei perfeitamente que 
aquilo que se pode efectivamente fazer está condicionado pelos recursos que temos, tanto 
financeiros, como humanos, e não quero acalentar polémicas, mas não é só em Armação de 
Pêra que os jardins estão descuidados e sem manutenção, basta darmos uma volta por 
Silves, por exemplo, e verificar como estão os espaços verdes, e estes são da 
responsabilidade da Câmara. Sei que não existe pessoal suficiente, e por isso, há 
necessidade de contratar empresas para o fazer. “ ---------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu a sua intervenção: “Concordo em absoluto com 
o que disse acerca dos espaços verdes. Efectivamente, neste momento, temos catorze 
pessoas que não estão ao serviço, por se encontrarem de baixa, e por isso nós já 
contratamos uma empresa para dar resposta a esta necessidade de imediato, sendo que 
estão a decorrer os procedimentos para contratarmos trabalhadores que, como bem sabe, 
levam o seu tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há pouco o Vice-presidente dizia que as Juntas de Freguesia recebem 1 % do valor 
do IMI e ainda bem que as práticas de gestão permitem que possamos distribuir estes fundos 
pelas Juntas de Freguesia. Ao invés do modo como são distribuídos os apoios em termos de 
administração central, veja-se o que se tem passado ao nível dos fundos para a nossa região, 
a nossa filosofia, a nossa maneira de estar, vai não no sentido da distribuição equitativa, mas 
sim na distribuição das verbas de acordo com as reais necessidades da população. Nós 
temos esta maneira de estar e independentemente do valor que Armação de Pera recebe do 
1% do IMI, nós não estamos esquecidos que a grande necessidade de Armação de Pêra tem 
a ver com a resolução do problema das cheias. Nesse sentido, já está em elaboração o 
respectivo projecto, sendo que esperamos que a obra venha a ser financiada, pois estamos a 
falar de uma necessidade básica. -------------------------------------------------------------------------------  
----------De qualquer forma, e mesmo que não consigamos esse financiamento, se o sufrágio 
assim o permitir, iremos proceder à execução dessa obra, de quase dois milhões de euros, 
por tratar-se de uma obra de extrema necessidade para a população de Armação de Pêra.----  
 ---------- Situação completamente diferente da limpeza urbana, pois neste caso estamos a 
falar de atividades correntes que foram assumidas, bem ou mal, pela Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra! ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relembro que quando foram celebrados, tanto os Contratos Interadministrativos 
como os Acordos de Execução de Delegação de Competências, o critério utilizado para esta 
matéria foi o da correspondente área de cada freguesia. Para Armação de Pêra, e porque tem 
uma tipologia atípica, foi considerado o quadruplo da área, mesmo já tendo sido tido em 
consideração os meses de verão, por isso é vergonhoso o que se passa em Armação de Pêra 
e cada um deve assumir a sua responsabilidade.” ----------------------------------------------------------   



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra, dizendo: “Quer que eu diga que 
está tudo bem! Não posso, mas sei que não têm recursos para mais, por isso, e como já 
disse, não pretendo alimentar polémicas e vou ficar por aqui.” ------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos, de posse da palavra, perguntou: Gostaria 
de saber, de forma sucinta, o que se passa com o “Pirate Week” para poder tirar as minhas 
ilações e poder ao mesmo tempo responder a quem me questiona sobre este assunto.” --------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente começou por explicar a situação: “Relativamente ao “Pirate 
Week”, e como eu já tinha explicado na reunião passada, havia um acordo informal de que 
iriamos acelerar tudo o que fosse necessário para libertar todas as licenças e manifestamos a 
nossa disponibilidade para prestar os apoios que sempre demos nos anos anteriores, desde 
que cumpridas as exigências legais e regulamentares aplicáveis a este tipo de evento.----------
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  
---------Qual não é o nosso espanto quando, após varias insistências para formalização dos 
pedidos, no dia 18 de Maio dá entrada um requerimento a pedir as licenças municipais para a 
realização do “Pirate Week” 2017, com isenção de pagamento de taxas, apresentado por uma 
associação de artesãos de Matosinhos, denominada “Andarte”, apresentando datas que nada 
tinham a ver com as que tinham sido acordadas entre a “Polis Apoteose” e a “Clã - 
Associação de Comerciantes de Armação de Pêra”.--------------------------------------------------------
----------Assim, em 22 de Maio (um dia útil após a apresentação do pedido da “Andarte”), é 
elaborada informação dos serviços municipais e dado despacho superior no sentido de ser 
notificada a “Andarte” para completar a instrução do seu pedido, apresentando os seus 
estatutos, de modo a poder verificar-se se essa associação sócio-profissional poderia 
beneficiar da isenção do pagamento de taxas que tinha requerido.-------------------------------
Como não obtínhamos nenhuma resposta, e o tempo estava a passar, voltámos, no dia 2 de 
Junho, a notificar a Associação, tendo então a mesma remetido a documentação pedida.-------
---------Em 06 de Junho (um dia útil após a apresentação dos elementos em falta pela 
requerente), os serviços municipais elaboraram informação onde concluíram que a “Andarte” 
não podia beneficiar da isenção de taxas requerida, e em 07 de Junho é dado despacho no 
sentido de notificar-se com urgência a “Andarte”, dando-lhe conhecimento desse facto, bem 
como a “Polis Apoteose”, a fim de ser ela a tomar a iniciativa de requerer a emissão das 
licenças, tal como fizera em anos anteriores. Penso que seja legítimo, pois se o “Pirate Week” 
é um evento de Armação de Pêra, que é realizado para beneficiar a vila, é natural que seja 
ouvia a população e auscultados os comerciantes locais, tal como me parece ser legítimo 
conhecer a razão pela qual surge uma associação de artesãos de Matosinhos a organizar, 
promover e realizar um evento de Armação de Pêra, em detrimento da “Polis Apoteose”.------- 
 ---------- Entretanto, em 26 de maio, dá entrada um email, enviado por parte da Andarte, onde 
é dito que esta foi convidada pela Polis Apoteose para ser sua parceira na organização do 
evento Pirate Week, tendo ficado acordado que seria a Andarte a solicitar as licenças e 
isenções necessárias, pois julgava poder beneficiar das isenções de taxas, à semelhança do 
que aconteceu nos eventos “Mostra de Artes de Ofícios de Armação de Pêra – Páscoa” e 
“FAGAP – Feira de Artesanato e Gastronomia de Armação de Pêra” em 2015 e 2016. 
Agradece tal facto e conclui nestes exactos termos que vou citar: “Percebemos, agora, que 
beneficiámos dessa isenção por estamos a organizar eventos de promoção do artesanato e aí 
sim, enquadrarem-se no âmbito desta associação. Face a tudo o exposto solicitamos, por 
esta via, a V. Exa. que considere sem efeito os requerimentos que a si lhe dirigimos no dia 18 
de maio de 2017, decisão que já transmitimos à associação Polis Apoteose. Certos que o 
assunto em questão não deixará de merecer da parte de V. Exa. e dos serviços dessa 
edilidade toda a atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.” ----------------------  
 ---------- “No mesmo dia, a Câmara Municipal de Silves recebeu, da parte da Polis Apoteose, 
um email de resposta à comunicação de 9 de junho de 2017, sobre o pedido de licenciamento 
para realização do evento “Pirate Week”, onde é dito que: “ a alteração ao Regulamento 
Municipal traduz-se num entrave à indispensável captação de investimento privado de suporte 
às manifestações culturais” ----------------------------------------------------------------------------------------
-- A nossa abertura era total, e não houve nenhuma alteração das normas que podiam 



 
 

 

conceder a isenção de pagamento das taxas à “Polis Apoteose”, pelo que não percebo o que 
é que a “Polis” pretendeu dizer. Para finalizar, dizer que das vezes em que tenho ido, e têm 
sido muitas, a Armação de Pêra, o que as pessoas me têm dito é que o Presidente da Junta 
de Freguesia estava a pensar levar o “Pirate WeeK” para o Município confinante.”  ---------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio, apresentando algumas notas: “A primeira 
nota que gostaria de deixar é em relação a um email que recebi ontem, penso que foi enviado 
a todos os vereadores não permanente, da Vanda Teixeira, a informar que tinha iniciado 
funções na Divisão de Educação, por isso venho reconhecer o trabalho, quer do executivo, 
quer da divisão a qual ela pertencia. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra nota, tem a ver com o facto de ainda não se encontrar no site da Câmara, a 
convocatória para a Reunião de Assembleia Municipal, nem a Ordem de Trabalhos, nem 
tenho conhecimento de ter sido convocada.” Ao que a Sra. Presidente respondeu que a 
mesma encontra-se agendada para dia 30 de junho. ------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina prosseguiu a sua intervenção esclarecendo: “Quanto à 
não realização da reunião no passado dia 21 de junho, lembro-me que esse assunto foi falado 
no fim da reunião, dado que o dia 15 de junho foi feriado e no dia16 foi concedida tolerância 
de ponto, logo não existia tempo para agendar a reunião.” -----------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “eu antes 
de sair a reunião, questionei se já estava encerrada, pelo que anuíram que sim e eu saí. 
Assim apresento aqui o meu desagrado pela postura do executivo permanente em ter 
decidido pela não realização da reunião de câmara de 21 de junho sem ter consultado os 
vereadores do PSD. Depois disto esperava que a Sra. Presidente apresentasse desculpas 
pela decisão unilateral. Ouvida a gravação não foi encontrada nenhuma referência a este 
assunto.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu dizendo: Lamento o facto de o assunto não ter 
sido mais amplamente discutido e que dele não se tivessem apercebido.” ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, SITO FALACHO DE BAIXO, EM SILVES – PROJETO DE 
ARQUITETURA.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Ana Clara Marques Pires e Outro. -------------------------------------------  
 ---------- 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL 
DESTINADO A COMÉRCIO EM PRÉDIO MISTO, SITO EM QUINTAS DO ROGEL, EM 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Alroge, Lda. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, decreto-lei, 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 
Certidão, Comissão de Autorização Comercial do Algarve e outro de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade e concordar, dispensar a requerente da 
apresentação da avaliação de impacto ambiental nos termos e condições da informação, 
procedendo nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE DOIS EDIFÍCIOS, EXISTENTES NOS PRÉDIOS URBANOS, NA 
TRAVESSA DA FÁBRICA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Arqnow,Unipessoal, 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 arquitetura nos 
termos e condições da informação.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM PRÉDIO 
URBANO, SITO MOURIÇÃO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES – PROJECTO DE 
ARQUITETURA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Christian Robert René Henri Lemiere. ----------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento do lapso de 
escrita, retificando o teor da deliberação de Câmara de 29 de março de 2017, tal como 
proposto na presente informação.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL, SITA RUA CÂNDIDO DOS REIS, N.º 2 E 
LARGO DA REPÚBLICA N.º 2, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES – PROJETO DE 
ARQUITETURA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Fábio Miguel Ferro Costa. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e Direção 
Regional de Cultura do Algarve, 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO 
DE GASÓLEO PARA CONSUMO PRÓPRIO, NO LOTE N.º 5, N.º03/2009, LOCALIZADO NA 
AMOREIRA, FREGUESIA DO ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Garcias, S.A. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, do Empresa 
Garcias e Seguradora Fidelidade de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes 
determinados por deliberação de Câmara de 31 de maio de 2017, nos termos da informação.   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA PARA CONCLUSÃO DE ALTERAÇÃO DE 
MORADIA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA, NA RUA 1.º DE MAIO, N.º 31, EM SILVES. --------  
 ---------- REQUERENTE: Idalina Maria Monbaron da Palma. ---------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, informação 
dos serviços de Fiscalização e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título e 
conceder a licença especial para conclusão das obras, pelo prazo de dois meses, nos termos 
e condições da informação.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PARECER TÉCNICO PARA ATRIBUIÇÃO DE ISENÇÃO DE IMT 
E DE IMPOSTO DE SELO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 51-º, N.º3 DA LEI 
N.º111/2015, DE 27 DE AGOSTO (REGIME JURÍDICO DA ESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA) – 
(REGISTO 07/2017/16). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Gisela Monteiro e Carlos Duarte, Lda.  ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável à atribuição de 
isenção de IMT e de Imposto de Selo, pelo Serviço de Finanças competente à aquisição do 
prédio em apreço, nos termos e condições da informação.  ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO CABEÇA BRANCA, EM SILVES – 
PROJETO DE ARQUITETURA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Jacqueline Van Lingen. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, oficio, 
Informação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e fotos, 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 LEGALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
UNIFAMILIAR, SITO CANHESTROS, FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES. ------------------  
 ---------- REQUERENTES: José António Rodrigues Fernandes e Outro. ------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da 
Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve e planta de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura e 
aceitar os projetos das especialidades, nos termos e condições da informação. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITA EM VALE BARRIGA, TALURDO, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES – PROJETO DE ARQUITETURA.  -----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel Sousa Santos. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Memória 
Descritiva e Justificativa, ofício da Direção Regional de Cultura do Algarve, Exposição à 
DOGU (Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística), Caderneta Predial Rústica e 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE MORADIA, EXISTENTE EM PRÉDIO URBANO, SITO NO MALHÃO, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA – PROJETO DE ARQUITETURA.  -----------  
 ---------- REQUERENTE: José Sequeira Nunes. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionalismos determinados por deliberação de Câmara de 24 de junho de 2015 e aceitar 
os projetos das especialidades nos termos e condições da informação.  -----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 
MORADIA, PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO MISTO, SITO NO BARROCAL, 
FREGUESIA DE PÊRA – PROJETO DE ARQUITETURA. -----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Luís Miguel Esteves Cabarrão D´Albuquerque. -----------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Alvará de 
Licenciamento de Obras de Construção, Agência Portuguesa do Ambiente e fotos, 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA DE APOIO A MORADIA, CASA DE MÁQUINAS, CHUVEIRO, PAVIMENTO, SITO 
MALHÃO, AlCANTARILHA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, 
CONCELHO DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- REQUERENTES: Maria de Jesus Barradas dos Santos Vieira e Outro.  ------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionalismos determinados por deliberação de Câmara de 8 de março de 2017, aceitar os 
projetos de especialidade e termos apresentados relativos à não apresentação de alguns 
destes, nos termos e condições da informação.  ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE EM PRÉDIO URBANO, SITA NA RUA DO CANDEIO E RUA DO TRESMALHO, 
EM ARMAÇÃO DE PÊRA – PROJETO DE ARQUITETURA. --------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria do Rosário Vieira Zeferino Estevão.  ----------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, 
requerimento, termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e exposição em 
resposta do ofício n.º 3682, de 29 de março de 2017, 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 aceitar a dispensa do cumprimento das disposições relativas a 
acessibilidades, dando de tal legal publicitação.  ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO 
PROJETO DE EXPANSÃO DO PARQUE TEMÁTICO ZOOMARINE, SOBRE O PRÉDIO 
MISTO, SITO EM RIBEIRO, FREGUESIA DE PÊRA E CONCELHO DE SILVES. -----------------  
 ---------- REQUERENTE: Mundo Aquático, Parques Oceanográficos, Entretenimento 
Educativo, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.  -----------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.17 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA AMPLIAÇÃO E 
ALTERAÇÃO DE FRACÇÃO “C” SITUADA NO SEGUNDO PISO DE EDIFÍCIO EXISTENTE, 
LOCALIZADO NO LARGO DOS MÁRTIRES DA PÁTRIA N.º 3, EM SILVES. ----------------------  
 ---------- REQUERENTES: Pedro Miguel Infante da Silva Gonçalves Matias/ Joana Luis 
Guinote.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, certidão e 
da Direção Regional de Cultura do Algarve, que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.18 - ASSUNTO – LICENCIAMENTO DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, EM PRÉDIO URBANO SITO NO PINHEIRO, EM SILVES. --------  
 ---------- REQUERENTES: Sarah Patstone e Outro.  -------------------------------------------------------  
 ---------- 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.19 - ASSUNTO – PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 
ESTUDO DO ESPAÇO PÚBLICO, PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL, NA ZONA 
DA URBANIZAÇÃO DO BARROCAL, EM PÊRA. -----------------------------------------------------------  
REQUERENTE: Urbanização do Barrocal – Pêra. ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, 
requerimento, certidão e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade tomar conhecimento prosseguindo o 
processo ulteriores termos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.20 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A HABITAÇÃO LOCALIZADA NA 
RUA D.PAIO PERES CORREIA, N.º 28, EM SILVES. -----------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: António José Duarte.---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário da construção 
localizada no n.º 30 da Rua Dom Paio Peres Correia, em Silves, para, no prazo de 30 dias, 
proceder à execução dos trabalhos constantes no Auto de Vistoria.  ----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.21 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A EDIFÍCIO DENOMINADO CINE 
TEATRO SILVENSE, LOCALIZADO NO GAVETO DAS RUAS DR. JOÃO DE MENESES, 
GOGO COUTINHO, SERPA PINTO E SACADURA CABRAL, EM SILVES. -------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente Autos de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que 
se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários para, no prazo 
de 10 dias promoverem os trabalhos descritos no Auto elaborado pela Comissão de Vistoria 
em 29 de junho de 2015, sem prejuízo da obrigação de proceder de imediato à execução de 
todos os trabalhos que se mostrem necessários à salvaguarda de pessoas e bens.  -------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.22 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA AO PISO TÉRREO DE EDIFÍCIO 
LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE DEUS, N.º 121, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.    
 ---------- REQUERENTE: Jorge Manuel Correia Cabrita. --------------------------------------------------  
 ---------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário da construção 
sita no n.º 119 da Rua João de Deus, em São Bartolomeu de Messines para, no prazo de 10 
dias promover a alteração dos trabalhos constantes no Auto de Vistoria, sem prejuízo da 
obrigação de proceder de imediato à execução de todos os trabalhos que se mostrem 
necessários à salvaguarda de pessoas e bens. --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.23 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, TITULADA PELO ALVARÁ N.º 05/2001, EXISTENTE NOS 
MEDEIROS, CERRO DE SÃO MIGUEL EM SILVES. ------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Chakid Houari Fah e Housni Hoari Fah. ------------------------------------  
 ---------- 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, procedendo nos 
termos e condições da informação.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.24 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA NO LOTE N.º1-B 
DO LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ N.º 07/199, SITO URBANIZAÇÃO DA 
CERCA, EM PÊRA – PROJETO DE ARQUITETURA. -----------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rui Jorge dos Santos de Figueiredo e Sousa. ------------------------------  
 ---------- 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.25 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM PRÉDIO URBANO, SITO FONTAINHAS, 
EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES – PROJETO DE ARQUITETURA. ------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Ana Catarina Guerreiro Fernandes Cruz Simão e Diogo Guerreiro 
Fernandes Cruz Simão. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.26 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE MORADIA, EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, SITO CANHESTRO, EM 
SILVES – PROJETO DE ARQUITETURA. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José António Mateus Mogo Filipe. ---------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer 
jurídico do Dr. João Aires de Goes, e informação do advogado, 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.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.27 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
CONCELHIO, NA AMPLIAÇÃO DO ARMAZÉM DE APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 
EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, SITO NA QUINTA DA VALA, FREGUESIA DE SILVES. ----  
 ---------- REQUERENTE: Francisco Vieira& Filhos, Lda. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público 
municipal na regularização do estabelecimento, atentos os fundamentos apresentados pela 
requerente, bem como a remessa do presente à Assembleia Municipal.  ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.28 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL, NA REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, RELATIVO À AMPLIAÇÃO 
DE ARMAZÉM EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, SITO NAS FERRARIAS, NO ALGOZ. -------  
 ---------- REQUERENTE: Frutalgoz, Sociedade Agrícola do Algoz, Lda. ------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público 
municipal na regularização do estabelecimento, atentos os fundamentos apresentados pela 
requerente, bem como a remessa do presente à Assembleia Municipal.  ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.29 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL, NA REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL EXISTENTE EM 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO NA ZIMBREIRA, NO SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------  
 ---------- REQUERENTE: Pormenor Numérico – Carpintaria e Marcenaria, Lda. --------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público 
municipal na regularização do estabelecimento, atentos os fundamentos apresentados pela 
requerente, bem como a remessa do presente à Assembleia Municipal.  ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------  
 ---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 
MUNICIPAL 526-1 ALGOZ - GUIA – ERROS E OMISSÕES – MAJA, S.A.. -------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, informação e ficha 
de cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
procedendo nos seus termos e condições.  -------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA - ANÁLISE DE PROPOSTAS - RELATÓRIO 
FINAL.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa JOBIPISO – 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda. a execução da empreitada identificada em epígrafe, 
pelo valor de 584.900,00 € (quinhentos e oitenta e quatro mil e novecentos euros), ao qual 
acresce IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de 11 meses, bem com aprovar 
todas as propostas constantes no Relatório Final do Procedimento.  ----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE FINALISTAS, A DECORRER NA CASA DE PASTO "O 
PETISCO", NOS CAMPILHOS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 20H00 
DO DIA 10 DE JUNHO E TÉRMINO ÀS 02H00 DO DIA 11 DE JUNHO – RATIFICAÇÃO. ------  
 ---------- REQUERENTE: Escola E.B. 2,3 João de Deus.  -------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, informação 
da Secção de Taxas e Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE ARRAIAL POPULAR A TER LUGAR NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017 COM 
INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 24H00, NA ESCOLA E.B.2,3 JOÃO DE DEUS, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES – RATIFICAÇÃO. ---------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Escola E.B.2,3 João de Deus. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, informação 
da Secção de Taxas e Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA O EVENTO 
REVISTA À PORTUGUESA – "THÔ XARIGADE E MAL PAGUE" A DECORRER NA RUA DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, A REALIZAR-SE NO DIA 
1 DE JULHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 19H00 E TÉRMINO ÀS 02H00 DO DIA 02 DE 
JULHO.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines.  --------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, informação 
da Secção de Taxas e Licenças e o pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE FESTAS DE VERÃO A REALIZAREM-SE NO POLIDESPORTIVO DO 
ENXERIM, EM SILVES, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 
21H00 E TÉRMINO ÀS 3H30. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Grupo Desportivo Cultural do Enxerim. ---------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação da Secção de Taxas e 
Licenças e pedido do requerente, que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA REALIZAÇÃO 
DE EVENTO DENOMINADO POR "FESTIVAL MESS FEST" A REALIZAR-SE NOS 
ARMAZÉNS RAMIRO GRAÇA CABRITA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 
15H30 E TÉRMINO À 1H00 DO DIA 25 DE JUNHO – RATIFICAÇÃO. -------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Cultural UUIVUH. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, informação 
da Secção de Taxas e Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A REALIZAR-SE NA RUA DA 
JUNTA DE FREGUESIA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NOS DIAS 23 E 24 DE 
JUNHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 17H00 E TÉRMINO ÀS 02H00 – RATIFICAÇÃO. ------------  
 ---------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines.- --------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, informação 
da Secção de Taxas e Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE "FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A REALIZAR-SE NO LARGO 
JUNTO AO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, EM SILVES, NOS DIAS 
23 E 30 DE JUNHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO ÀS 01H00 – 
RATIFICAÇÃO.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação dos Amigos do Enxerim.- -----------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação da Secção de Taxas e 
Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DE 
TUNES" A DECORRER NO EDIFÍCIO DO PÓLO DE FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA, EM 
TUNES, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 17H00 E TÉRMINO ÀS 
02H00 – RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação das Comunidades de Tunes. ------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Algoz e Tunes, informação da Secção de 
Taxas e Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DOS SANTOS POPULARES, S. JOÃO, NO LARGO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 
2017, COM INÍCIO ÀS 19H00 E TÉRMINO ÀS 3H00, DO DIA 25 DE JUNHO – 
RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Humanitária de São Marcos da Serra. ------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, informação da 
Secção de Taxas e Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO MUSICAL EM RECINTO COBERTO E FECHADO, A 
REALIZAR-SE NO ESTABELECIMENTO "GASOLINAS", NO SITIO DE CORTE PEREIRO, 
EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 
22H00 E TÉRMINO ÀS 6H00 DO DIA 25 DE JUNHO – RATIFICAÇÃO. -----------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Summerbliss. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, informação 
da Secção de Taxas e Licenças e pedido do requerente, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DE" FESTAS DOS SANTOS POPULARES", A REALIZAR-SE NO LARGO 
JUNTO AO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, EM SILVES, NOS DIAS 
23 E 30 DE JUNHO DE 2017 – RATIFICAÇÃO.- ------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação dos Amigos do Enxerim.- -----------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação da Secção de Taxas e 
Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DE CERIMÓNIA RELIGIOSA MUÇULMANA, A REALIZAR-SE NA PRAÇA AL 
MUTAMID, EM SILVES, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017 – RATIFICAÇÃO. ------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Marroquina de Silves. ---------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação da Secção de Taxas e 
Licenças e pedido da requerente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 – ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM MOURICÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O Nº 11067/20060629, COM O ARTIGO 
MATRICIAL RÚSTICO Nº 250 SECÇÃO "MQ", DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, CONCELHO DE SILVES.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Eugene Lee Andrews, Catherine Lynn Carole Andrews, Christopher 
Lee Andrews e Matthew Lee Andrews.  ------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta 
predial e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CHAPADA DO VALE, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 8817/20001213, COM O 
ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 24 SECÇÃO "MU", DA FREGUESIA DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES. ----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Eugene Lee Andrews, Catherine Lynn Carole Andrews, Christopher 
Lee Andrews e Matthew Lee Andrews.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta 
predial e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.15 – ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM MOURICÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 8174/20101108, COM O ARTIGO MATRICIAL 
RÚSTICO N.º 1 SECÇÃO "MU" E ARTIGOS MATRICIAIS URBANOS N.ºS 8626 E 8670 DA 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES. ----------------  
 ---------- REQUERENTES: Eugene Lee Andrews, Catherine Lynn Carole Andrews, Christopher 
Lee Andrews e Matthew Lee Andrews.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta 
predial e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 – ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM BENAGAIA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 2528/20071010, COM O ARTIGO MATRICIAL 
RÚSTICO N.º 32 SECÇÃO "1H" E ARTIGO MATRICIAL URBANO SOB O ARTIGO 1793, DA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, CONCELHO DE SILVES.  -----------  
 ---------- REQUERENTE: Joaquim José Moreira Rego.  ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta 
predial e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.17 – ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO MISTO SITO EM FRANQUEIRA, DECRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES, SOB O N.º 4805/19951211, COM O ARTIGO MATRICIAL 
RÚSTICO N.º 74 SECÇÃO "AD" E ARTIGO MATRICIAL URBANO SOB O ARTIGO 1762, DA 
FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Malcolm Miller e Carol Miller.  -------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta 
predial e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico, certificando em conformidade.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.18 – ASSUNTO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
MUNICIPAL DE BENS IMÓVEIS, DOS LOTES E TERRENOS A PERMUTAR NO ÂMBITO 



 
 

 

DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO MUNICIPAL, SITO NA PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente Relatório de Avaliação da CABI, informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa e demais documentação, e de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade voltar a uma próxima reunião. --------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------6.19 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
MUNICIPAL DE BENS IMÓVEIS, DOS LOTES E TERRENOS A PERMUTAR NO ÂMBITO 
DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - RENIT - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA.-------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente Relatório de Avaliação da CABI, informação da Divisão Jurídica e 
Administrativa e demais documentação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade voltar a uma próxima reunião. --------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
-------6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES, ANO LETIVO 2017/2018, ADJUDICADO À 
EMPRESA GERTAL, S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, da Divisão Jurídico e Administrativa de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e 
mandatar a Exma. Sr.ª Presidente para a sua outorga.  ---------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------6.21 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA UM (1) POSTO DE ASSISTENTE OPERACIONAL 
(CARPINTEIRO), PARA A DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E TRÂNSITO.----------------------- 
 ---------- Presente proposta mencionada, ofício da ANMP, nota informativa, informação e ficha 
de cabimento, informação da Divisão Financeira, proposta da Exma. Sr.ª Presidente e 
declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos 
seus termos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.22 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA UM (1) POSTO DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA A 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL, NOMEADAMENTE 
PARA A QUINTA PEDAGÓGICA.-------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente proposta mencionada, ofício da ANMP, nota informativa, informação e ficha 
de cabimento, informação da Divisão Financeira, proposta da Exma. Sr.ª Presidente e 
declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos 
seus termos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.23 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA UM (1) POSTO DE TÉCNICO SUPERIOR (ENGENHARIA 
TOPOGRÁFICA), PARA A DIVISÃO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA.--------- 
---------Presente proposta mencionada, ofício da ANMP, nota informativa, informação e ficha 
de cabimento, informação da Divisão Financeira, proposta da Exma. Sr.ª Presidente e 
declaração da Secção de Gestão Administrativa de Pessoal de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos 
seus termos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.24 - ASSUNTO – CEI - CONTRATO DE EMPREGO INSERÇÃO – 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, da Secção de Contabilidade, fichas e informação de cabimento 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a despesa e a transferência de 
verba nos termos e condições da informação.  ---------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.25 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR, AO PE. 
MANUEL DE ALMEIDA CONDEÇO.----------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente proposta da Vereação Social-democrata, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos 
seus termos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.26 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REPOSIÇÃO DO CIRCUITO DO COMBOIO 
TURÍSTICO DE ARMAÇÃO DE PÊRA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, EM 
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL.-------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, da Divisão de Obras Municipais de Trânsito, processo de 
execução judicial e ofício para a empresa Traintur de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Em complemento da deliberação da Câmara Municipal de Silves de 
03/05/2017, e para correcta interpretação do conteúdo da mesma, delibera-se, em 
cumprimento de sentença do TAF de Loulé de 25/10/2011, do Acórdão do TCA Sul de 
10/07/2014 e do Acórdão do STA de 14/12/2016, e nos termos dos artigos 205.º, n.º2, da 
Constituição da República Português, e 158.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, a reposição da autorização de exploração do circuito turístico de mini-
comboio em Armação de Pêra, concedida à “Traintur, Lda.”, em 21/01/2004 e actos de 
aprovação posterior, e, consequentemente, a circulação do comboio, nos meses de julho e 
Agosto, opera-se no circuito normal até às 21H00m e, a partir dessa hora, no circuito 
alternativo, de modo a acautelar a segurança de pessoa e bens na Frente-Mar de Armação 
de Pera. Mais se determina que, aquando da realização de eventos culturais, artísticos e 
desportivos ou da verificação de uma aglomeração de pessoa na Frente-Mar que possa 
colidir com a circulação do comboio turístico e com a segurança de pessoas e bens, deverá 
ocorrer a alteração do circuito (do principal para o alternativo) ou suspensão temporária da 
exploração, devidamente articulada e consensualizada entre o ente público organizador do 
evento, o Município de Silves e a “Traintur, Lda.”, consoante o caso concreto. A presente 
deliberação retroage os seus efeitos à data de 03/05/2017. ----------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.27 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE DOAÇÃO DE BENS 
CULTURAIS, ENTRE A FUNDAÇÃO MARIA GUILHERMINA DE DEUS RAMOS SOARES 
LOPES E O MUNICÍPIO DE SILVES, DE PEÇAS E OBRAS DO POETA E PEDAGOGO 
JOÃO DE DEUS, A INCORPORAR O ACERVO DA CASA-MUSEU JOÃO DE DEUS, EM 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.--------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, da Casa Museu João de Deus, contrato de doação de bens 
culturais e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a doação, aprovar a minuta do 
contrato e mandatar a Exma. Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.28 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS INGRESSOS 
PARA A "IV EDIÇÃO DO SUNSET SECRETS/QUINTAS DO CASTELO 2017" A DECORRER 



 
 

 

TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, ENTRE OS DIAS 27 DE JUNHO E 3 DE AGOSTO, DAS 
17H30 ÀS 23H00, NO CASTELO DE SILVES.---------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, do Sector de Cultura de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os preços propostos para a 
venda dos impressos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.29 - ASSUNTO – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA ORAÇÃO E 
PALESTRA DE ENCERRAMENTO DO RAMADÃO 2017 DA COMUNIDADE MUÇULMANA E 
ISLÂMICA DE SILVES, A REALIZAR-SE NA PRAÇA AL MUTAMID, EM SILVES, NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2017, ENTRE AS 8H00 E AS 12H00, REQUERIDO POR MESQUITA 
DE SILVES – RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Mesquita de Silves.-----------------------------------------------------------------  
---------Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação, ofício da Secção de 
Taxas e Licenças e pedido da requerente e de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.30 - ASSUNTO – PROPOSTA DE DINÂMICA DENOMINADA "OPEN CLASS", DE 
ACESSO GRATUITO À COMUNIDADE PARA CONHECIMENTO DAS NOVAS AULAS DE 
FITNESS, A DECORRER ENTRE OS DIAS 17 A 28 DE JULHO DE 2017, EM HORÁRIO 
REGULAR DO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES.------------------------------ 
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, do Sector de Desporto de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
procedendo nos seus termos.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.31 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALUGUER DE WC’S 
PORTÁTEIS PARA APOIO DO EVENTO MESSFEST”, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES – RATIFICAÇÃO.-------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, da Divisão Serviços Urbanos e Ambiente, requisição interna, 
ficha de condições comerciais e ficha e informação de cabimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.32 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º19.--------------- 
 ---------- Presente informação, da Secção de Contabilidade, modificação ao Orçamento e 
modificações às grandes opções do plano – GOP (PPI e AMR) 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 ao Orçamento. Os Vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------6.33 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
N.º19.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, da Secção de Contabilidade, modificação ao Orçamento e 
modificações às grandes opções do plano – GOP (PPI e AMR) 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 ao Orçamento. Os Vereadores do PS e 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 doze horas e vinte oito 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.  -   
 


