
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 27  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ----------  
 ------------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017 -----------------------   
 ---------- Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação, reuniu pelas quinze 
horas, 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 Luíza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Senhora 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 Sra. Prof. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos, que 
lhe seguia sucessivamente na lista. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. D. Luisa Luís, Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves.- 
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não foram presentes actas.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 11.797.028,10 € (onze milhões, setecentos e 
noventa e sete mil e vinte e oito euros e dez cêntimos), e o de operações não orçamentais é 
de 446.856,81 € (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis euros e 
oitenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de 
Câmara Extraordinária, 11 de Agosto de 2017 e, 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.” -------------------  
 ----------  Relativamente ao processo de permuta dos terrenos onde se encontra construído o 
Estádio Municipal de Armação de Pêra, a Exma. Sra. Presidente informou que realizou uma 
reunião com os proprietários, onde foram esclarecidas questões relacionadas com a 
avaliação dos terrenos a permutar (tanto os pertencentes à Câmara como os pertencentes 
aos particulares), previsões de encargos com IMI, eventuais mais-valias resultantes da 
permuta, (entre outras), tendo ficado acordado que os proprietários solicitariam junto da 
Autoridade Tributária a actualização dos valores patrimoniais dos seus terrenos, ficando-se a 
aguardar que essa actualização seja entregue na Câmara para posterior agendamento da 
escritura pública de permuta. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente entregou aos Srs. Vereadores Não Permanentes uma 
súmula sobre o andamento do processo atrás referido. ---------------------------------------------------  
 ---------- Mais deu nota que se inicia, na presente data, a XXIV Feira Medieval ---------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Medeiro Conduto Luís tomou a palavra para a 
propósito reconhecer a boa iniciativa de anteriores executivos em “agarrar uma ideia da 
Escola Secundária de Silves” e dar-lhe projecção e dimensão tanto a nível nacional como 
internacional transformando-o no evento que é hoje e destacar a melhoria feita pelo presente 
executivo.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente interveio para especificar que foram criados durante o 
presente mandato dois regulamentos, sendo que o que está em vigor se encontra melhorado, 
atribuindo-se às colectividades locais benefícios através da redução das taxas e a 



 
 

 

participação de elementos no cortejo; o envolvimento das Escolas através de programas de 
voluntariado; a transformação da Feira Medieval no eco evento e ampliação da feira por forma 
a englobar a praça Al’ Mutamid que se encontrava um pouco abandonada para aliviar ruelas 
já sobrelotadas por vendedores. Terminou declarando que a Feira Medieval de Silves se 
encontra muito justamente referenciada como uma das melhores do país. --------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente informou ainda que com a construção da sede da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra o edifício que actualmente serve de refeitório às crianças que 
frequentam o Jardim de Infância de Armação de Pêra será demolido, pelo há a necessidade 
de se encontrar uma alternativa consensual àquele espaço. ---------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente salientou o facto de esta situação ter sido atempadamente 
prevista e ponderada com o Director do Agrupamento de Escolas Silves Sul pretendendo, 
contudo, que a solução inclua também o parecer da Associação de Pais, que para o efeito 
será auscultada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------  
 ---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS SÍTIOS DO 
BENACIATE E LAVAJO - RELATÓRIO FINAL.  -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório final do Júri do Procedimento, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa Manuel António e 
Jorge Almeida – Construções, S.A., a execução da empreitada identificada em epígrafe, pelo 
valor de 827.660,17 € (oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta euros e dezassete 
cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
nos termos do relatório final. Mais se delibera aprovar todas as propostas constantes do 
mesmo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA 
PÚBLICA PARA A REALIZAÇÃO DA FAGAP - FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA 
DE ARMAÇÃO DE PÊRA, NA ZONA DO ANTIGO MINIGOLFE, ENTRE OS DIAS 21 DE 
AGOSTO E 2 DE SETEMBRO DE 2017 E ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS.  -----------  
 ---------- REQUERENTE: Andarte – Associação Nacional para o Desenvolvimento do 
Artesanato, em parceria com a Junta de Freguesia de Armação de Pêra.  ---------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Taxas e Licenças, parecer da Junta de Freguesia 
de Armação de Pêra, parecer da Clã - Associação de Comerciantes de Armação de Pêra, e o 
referido pedido, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra relembrando a deliberação de 08 de 
Fevereiro de 2017 e o parecer desfavorável da Associação de Comerciantes de Armação de 
Pêra. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos tomou a palavra para questionar o que de 
diferente existia no presente ano em relação ao anterior, à parte do parecer desfavorável da 
Associação de Comerciantes de Armação de Pêra, que servia de impedimento à deliberação 
favorável da pretensão da requerente. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu dizendo que anteriormente o evento era 
realizado em parceria com a Junta de Freguesia de Armação de Pêra que o considerava uma 
mais-valia não tendo o executivo permanente se oposto. -------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos perguntou se o executivo permanente 
não considerava neste momento o evento uma mais-valia, tendo a Exma. Sra. Presidente 
respondido que neste momento não, pois teve a oportunidade de constatar que a FAGAP 
promove tradições que nada têm a ver com o Algarve, nomeadamente na gastronomia 
apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos argumentou que inviabilizando-se a 
realização da FAGAP os Escuteiros não têm uma bancada tendo a Exma. Sra. Presidente 



 
 

 

respondido que os Escuteiros podem propor-se a ter uma bancada, independentemente da 
existência do evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos expôs que com a não realização do 
“Pirate Week”, a limitação ao comércio ambulante, seria bom terminar o ano com a realização 
de um evento onde os Escuteiros e Associações poderiam ter o seu espaço e perguntou se a 
Câmara não poderia apelar a que o evento reflectisse as tradições do Algarve, ao que a 
Exma. Sra. Presidente respondeu que esse apelo estava implícito no deliberado, por maioria, 
em 8 de Fevereiro do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, deferir o pedido de emissão de licença de 
ocupação da via pública, sob a condição do pagamento das taxas devidas, de acordo com os 
fundamentos exarados na informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças, com os 
votos a favor do PSD e do PS e os votos contra da CDU. ------------------------------------------------                               
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA 
A REALIZAÇÃO DA FAGAP - FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA, NA ZONA DO ANTIGO MINIGOLFE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS 
17H00 E AS 00H00, ENTRE OS DIAS 24 E 31 DE AGOSTO DE 2017 E ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DE TAXAS. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Andarte - Associação Nacional para o Desenvolvimento do 
Artesanato, em parceria com a Junta de Freguesia de Armação de Pêra. ---------------------------- 
 ---------- Presente informação da Secção de Taxas e Licenças, parecer da Junta de Freguesia 
de Armação de Pêra, parecer da Clã - Associação de Comerciantes de Armação de Pêra, e o 
referido pedido, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, deferir o pedido de emissão de licença 
especial de ruído, sob a condição do pagamento das taxas devidas, de acordo com os 
fundamentos exarados na informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças, com os 
votos a favor do PSD e do PS e os votos contra da CDU. ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE EDITAL SOBRE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
DE VENDA AMBULANTE NA FREGUESIA DE SILVES, DURANTE O ANO CIVIL DE 2017 – 
RATIFICAÇÃO.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, ratificar o despacho da Exma. Sr.ª Presidente 
da Câmara de 31 de julho de 2017, que aprovou a proposta de Edital sobre o exercício da 
atividade de venda ambulante na freguesia de Silves, durante o ano civil de 2017, com os 
votos a favor da CDU e um voto do PS (vereadora Ana Santos), a abstenção do PSD e um 
voto contra do PS (vereador Paulo Pina).  ---------------------------------------------------------------------   
 ---------- 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 dezasseis horas e catorze 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.  --   


