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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 18  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. ---------------------------   
 ---------- Aos trinta e um dias do mês de maio 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, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------  
  --------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador  
 Dr. Fernando Serpa que se fez substituir pelo Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez 
que a Sra. Vereadora Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia sucessivamente na 
lista, não pode estar presente. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dr.ª Vanda Teixeira d´Almeida Assistente Técnica da Câmara 
Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foram aprovadas por unanimidade as atas Nº 8 da reunião Ordinária Pública de 
Câmara realizada a 8 de março de 2017, Nº 9 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 15 
de março de 2017, Nº 10 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 22 de março de 2017, 
Nº 11 da reunião Ordinária de Câmara realizada a 29 de março de 2017.  ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 14.171.754,77 € (catorze milhões, cento e setenta 
e um mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos) e o de operações 
não orçamentais é de 499.108.04 € (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e oito euros e 
quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de 
Câmara Ordinária de 31 de maio 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, 
esta será esclarecida na gravação, que será eliminada após a aprovação da correspondente 
ata. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto a informações, tenho para entregar a que foi prestada pelos serviços, acerca 
da reclamação apresentada na última reunião pública, por parte do Sr. José Pereira e que 
havia sido solicitada por parte dos elementos da bancada do PSD (Anexo 1);------------------------- 
 ---------- Ainda de caráter informativo, entrego uma carta que foi dirigida ao Presidente do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, pelo Dr. Mahomede Americano, 
Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral, acerca do descontentamento por parte do 
corpo clínico daquela instituição, assim como dos utentes (Anexo 2); ---------------------------------  
 ---------- De vos dar também conhecimento das questões levantadas pelos Deputados do 
PCP, relativamente aos problemas das extensões de saúde de Alcantarilha e Pêra e da 
respostas proferidas pela Exma. Sra. Chefe de Gabinete do Exmo. Sr. Ministro da Saúde 
(Anexo 3). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por último, gostaria de vos dar conhecimento do ponto de situação em que se 
encontra a ocupação da Frente Mar em Armação de Pêra.------------------------------------------------
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----Como se recordam, viabilizamos aqui, em reunião de câmara, a criação de lugares de 
venda de artesanato e a instalação de duas rulotes de venda de farturas, claro está, para 
além das actividades que já são habituais (trancinhas, tatuagens, arte circense, entre outras). 
Nessa sequência, e antes da afixação do respectivo Edital, deslocámo-nos ontem a Armação 
de Pêra para verificar qual seria o local mais apropriado para estes vendedores se instalarem. 
Inicialmente o Sr. Presidente da Junta referiu que seria junto ao Hotel Holiday Inn o sitio mais 
apropriado, mas nós ficamos com algumas reservas e fomos verificar o espaço disponível da 
Fortaleza para baixo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De acrescentar que os vendedores apresentaram-nos 3 (três) propostas de 
localização:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Ao pé do casarão vermelho; ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) No lado poente da Fortaleza, na zona da descida; -------------------------------------------  
 ---------- 3) Ao lado do Hotel, “Holiday Inn”. --------------------------------------------------------------------  
 ----------  De modo que, acompanhada pelo Sr. Vice-Presidente, dirigi-me à Junta de 
Freguesia para falar com o seu Presidente, Dr. Ricardo Pinto, acerca deste assunto. Como o 
Dr. Ricardo não estava telefonei-lhe, mas não o consegui contactar naquele momento.---------- 
 ---------- Apesar do seu parecer ter sido negativo, gostaria que ele nos acompanhasse, nesta 
visita, para podermos chegar a consenso acerca do melhor local para estes vendedores 
ficarem.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais tarde, retribuiu-me a chamada e disse-me que, na sua opinião, seria melhor 
coloca-los mais abaixo da Fortaleza, ou seja, depois da descida, porque tem algum receio 
que a colocação destes na descida, possa levar a alguma contestação por parte dos 
comerciantes da zona. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Na nossa opinião, a descida junto à fortaleza, pereceu-nos o local mais apropriado e 
que não interfere com nada, pois como logo alertei, havendo o Pirate Week os vendedores, e 
todos os outros terão que se mudar. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria de ouvir a opinião dos vereadores aqui presentes, acerca deste assunto, 
acrescentando ainda que as bancas que irão utilizar serão amovíveis e terão que ser todas 
desmontadas no final da noite. As únicas que poderão ter mais alguma dificuldade em sair 
serão as rulotes das farturas.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra, referindo: “Eu já tinha manifestado 
a minha opinião no sentido de que a ocupação deveria ser feita num espaço mais amplo do 
que o da descida, por razões de melhor acessibilidade. Por isso, mantenho a opinião que 
tinha, no sentido de os lugares de venda serem colocados junto ao muro, que dá para a praia, 
e pontualmente, devido a alguma atividade, deslocar-se-iam, para a descida”. ---------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo: “Concordo com o que foi dito 
e também penso que a decisão deva ser tripartida, ou seja, uma decisão de consenso entre a 
Câmara Municipal a Junta de Freguesia e os próprios comerciantes”. --------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e disse: "Ainda a propósito da ocupação da 
Frente Mar e do Pirate Week, gostaria de vos dizer que a Associação de Comerciantes 
concorda com a realização do evento, mas numa data diferente da que consta do pedido que 
nos foi enviado pela Andarte. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ainda ontem, disse ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra que 
temos que falar com urgência acerca desta situação. Também irei falar com a Associação de 
Comerciantes, para tentar perceber o que se está a passar, e para os informar da nossa 
decisão quanto à venda ambulante na Frente-Mar.------------------------------------ ---------------------  
 ---------- Gostaria ainda de saber por que motivo é que o pedido não foi entregue em nome da 
Polis Apoteose, que é uma Associação do Concelho, e que pode beneficiar de isenções, mas 
sim em nome da Andarte, que nem sequer é do Concelho, e que poderá vir a não poder 
beneficiar de isenções." --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, fazendo uso da palavra, referiu: “Essa alteração da 
data tem a ver com os timings e a cada dia que passa torna-se mais complicado organizar e 
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concretizar todas as tarefas que são necessárias à realização deste evento. O que propunha, 
se a Sra. Presidente tiver disponibilidade e se assim o entender, era que reunisse com o Sr. 
Presidente da Junta, com a Polis Apoteose, com a Andarte e com a Clã, e que conjuntamente 
debatessem todos estes assuntos, de modo a resolver a situação, porque quanto mais tempo 
passa, mais difícil se torna realizar o evento. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- A nossa bancada do PSD pensa que o evento se deve realizar dentro dos moldes em 
que se realizou no ano passado, e há que definir, rapidamente, a data da sua realização”.  ---- . 
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, fazendo uso da palavra declarou “Queremos deixar 
aqui assente que, em relação a este assunto, delegamos na Exma. Sra. Presidente qualquer 
decisão urgente que tenha que ser tomada, tal como já o fizemos anteriormente”. ----------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra e prestou as seguintes informações: 
”Concluíram-se as intervenções na praia de Armação de Pêra, na praia Grande em Pêra e no 
acesso à praia do Barranco do Olival. Foram utilizadas três máquinas pesadas e uma 
retroescavadora, sendo que também se está a proceder à colocação de contentores para a 
recolha de resíduos em Armação de Pêra. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na sexta-feira, dia 2 de junho, ir-se-á proceder ao içar da bandeira Azul em Pêra, e 
tudo está preparado para esse momento. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os pedreiros estão em Alcantarilha e em São Marcos da Serra, os calceteiros estão 
em Armação de Pêra, os pintores estão na freguesia de Pêra e Armação de Pêra, e a equipa 
da rede viária encontra-se em Silves.  --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ainda esta semana, deverá ficar terminada a lavagem, quer dos moloks, quer dos 
contentores, que estão em Armação de Pêra, limpeza esta que está a ser efetuada por parte 
da empresa que contratámos para o efeito.” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo: “No passado sábado fomos promover o 
início do Festival da Caldeirada e do Mar, no Mercado Municipal de Armação de Pêra, que 
decorrerá no próximo mês de junho, e que contará com a participação de 14 restaurantes. ----  
 ---------- Constatamos e fomos, mais uma vez, alertados para o facto de o mercado precisar 
de uma intervenção nas bancadas do peixe. Gostava de deixar aqui em ata, e para que fique 
bem claro para todos, que a manutenção do mercado deverá ser feita pela respectiva Junta 
de Freguesia. Eu já tinha tido uma conversa com o Presidente da Junta de Freguesia, Dr. 
Ricardo Pinto, acerca desta situação e tenciono voltar a tê-la novamente, pois aquelas 
bancadas não têm condições para vender peixe, pois não seguem as normas da Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Quer o escoamento das águas, quer as 
próprias bancadas, que aliás têm azulejos partidos, são feitos de alvenaria, quando a lei exige 
que sejam em inox.----------------------------------------------------- ---------------------------------------------  
 ---------- A gestão dos mercados, com o inerente recebimento das taxas, está delegada nas 
Juntas de Freguesia exactamente para que as mesmas possam atempadamente proceder 
aos trabalhos que se mostrem necessários à sua manutenção. Atendendo à transparência 
com que devem ser tratados os dinheiros públicos, entendo que as receitas obtidas com a 
gestão e exploração desses mercados devam ser empregues na manutenção dos próprios 
mercados, seja a nível da limpeza, da manutenção ou da alteração de equipamentos, 
especialmente quando é a própria lei que a isso obriga. --------------------------------------------------  
 ---------- Nas outras freguesias, as bancadas e os respectivos equipamentos dos mercados 
têm sido reabilitados, pelas próprias, com os dinheiros que recebem do próprio mercado. ------  
 ---------- Para além disso, ainda fui abordada por algumas pessoas ali presentes, devido a 
situações de falta de limpeza na zona urbana, nomeadamente a falta de limpeza nas zonas 
de calçada e a acumulação de lixo em determinadas ruas. -----------------------------------------------  
 ---------- Mais uma vez refiro, e que fique bem claro, que a limpeza urbana é da 
responsabilidade das Juntas de Freguesia. Nós, Município, estamos sempre disponíveis para 
cooperar nestas situações, nomeadamente na aquisição dos equipamentos que se mostrem 
necessários, e Armação de Pêra não é excepção, pois como todos bem se recordam, foi 
destacada para a Freguesia de Armação de Pêra uma máquina varredora/lavadora. O 
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Município cumpriu as suas obrigações, prestando apoio e munindo a Junta de equipamentos 
para a limpeza das ruas, é esse o nosso papel, sendo que compete a estas velar pela 
manutenção e operacionalidade dos equipamentos que são colocados ao seu dispor. -----------  
 ---------- Tal como não devem apontar responsabilidades à Câmara, quando estas são da 
própria Junta de Freguesia! E digo isto porque as pessoas que me abordaram e se queixaram 
da falta de limpeza, referiram que o presidente da junta de freguesia lhes tinha dito que a 
limpeza deveria ser feita pela câmara e que esta não o fazia! E isto não foi dito por uma única 
pessoa, pelo contrário, foi-me dito por diversas pessoas e em sítios e ocasiões diferentes, que 
até posso precisar: Uma no mercado, outra junto ao Holliday Inn, e outra ainda, cá em baixo 
ao pé da rotunda onde está o barco. ----------------------------------------------------------------------------    
 ---------- O Município cumpriu com todas as suas obrigações, efectuando as transferências 
para a junta de freguesia, de acordo com os contratos que assinamos, e de onde constam as 
obrigações de ambas as partes. Por isso, temos que ter algum cuidado com aquilo que se diz 
e não enveredar pelo caminho mais fácil que é o de culpar quem não está presente para se 
defender, claro está, se isto efectivamente aconteceu como me disseram, porque se assim 
foi, muito sinceramente, fico muito desgostosa.” -------------------------------------------------------------  
  --------- Esta questão das bancas não é de agora, pelo contrário, eu já a tinha abordado em 
2014 e nada foi feito desde então. Até as lâmpadas que foram colocadas no mercado, foi a 
câmara que as colocou, pois embora não fosse uma responsabilidade do Município, 
entendemos que o deveríamos fazer, pois não era admissível que a situação se arrastasse 
por mais tempo sem ser resolvida”. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra acrescentando: “Os mercados foram 
delegados nas Juntas de Freguesia, comprometendo-se a Câmara a pagar os ordenados dos 
trabalhadores que se encontram afetos aos mesmos. Na prática, isto quer dizer que toda a 
receita que é gerada pelos mercados reverte para as Juntas de Freguesia, que em 
consciência a deverá aplicar na limpeza e na manutenção desses espaços. ------------------------  
 ---------- Enquanto fui Presidente da Junta de Freguesia de Silves, nunca pedia à câmara nada 
para a manutenção do mercado, tem que haver um cuidado nesse sentido. ------------------------    
 ---------- Em relação à limpeza urbana, todos os Presidentes de Juntas têm as suas 
dificuldades, e tem que se ter consciência que também a câmara tem as suas próprias 
dificuldades. Por causa dessas dificuldades, ainda há umas semanas, falei com o Presidente 
da Junta de Armação de Pêra e colocamos lá 3 jardineiros para aplicar herbicida. Nessa 
mesma ocasião, o Sr. Presidente da Junta também me disse que, face as dificuldades que 
estavam a ter, pretendia contratar uma empresa para fazer a limpeza urbana.------- --------------  
 ---------- Mas o que me preocupa, é que em todo o concelho, Armação é a única freguesia que 
tem a zona urbana neste estado, tudo cheio de ervas, nada disto acontece nas outras 
Freguesias, onde está praticamente tudo sempre limpo, não consigo perceber o que se 
passa”.--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “Registo a observação e 
como candidato às eleições, não me vou pronunciar. A minha atitude aqui na câmara até ao 
final deste ciclo será esta. Sei e já o disse várias vezes; Quem aqui está faz o melhor que 
pode, com os meios que tem, e ninguém os pode culpar de não estarem a fazer nada, e 
fazem-no mediante as prioridades que estipularam e com os meios humanos que tem 
disponíveis”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sr.ª Presidente retomou a palavra dizendo: “Nós estamos muito orgulhosos 
do nosso trabalho e só queríamos que ficasse claro que existem situações que não são da 
responsabilidade da Câmara e que cada um deve assumir as suas responsabilidades. Neste 
caso a Junta de Freguesia, na pessoa do Dr. Ricardo Pinto, deve assumir o que é da sua 
responsabilidade, era só isso que queríamos que ficasse registado”. ---------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís, tomou a palavra passando a informar os 
presentes sobre as seguintes atividades a decorrer no concelho: --------------------------------------  
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 ---------- “Informar que hoje o “Roteiro da Cidadania” chega a Silves, havendo lugar a Ação de 
Cidadania e participação para pensar e agir sobre as desigualdades, discriminações e 
violência de género, entre as 10h00 e as 16h00 na Biblioteca Municipal de Silves e na Praça 
Al-Mutamid. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Armação de Pêra continua a ser o tema da exposição “Documento do Mês” que 
poderá ser visitada nos Paços do Concelho. -----------------------------------------------------------------   
 ---------- No dia 1 de junho, a atividade “Sou Professor por um dia”, dinamizada pelos pólo de 
educação do concelho, irá ser dedicada aos jogos tradicionais. E decorrerá no Jardim da 
República em Silves. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De 1 a 3 de junho comemora-se o 14º aniversário do complexo das Piscinas 
Municipais, contando com um programa próprio para todos os utentes e público em geral.- ----  
 ---------- No dia 2 de junho a Biblioteca Municipal recebe a atividade “Vamos falar de… Justiça 
e Estado de Direito” com Laborinho Lúcio, pelas 21h00. --------------------------------------------------  
 ---------- Ainda no dia 2 de junho decorrerá na sala Polivalente da Escola Secundária de 
Silves, entre as 9h30 e as 13h00, uma Ação de Formação sobre descriminalização e 
dependência para alunos do 3º Ciclo e Secundário. --------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 3 de junho é apresentado na Biblioteca Municipal de Silves o livro de Manuel 
Teixeira Gomes, biografia de José Alberto Quaresma, pelas 15h00. ----------------------------------   
 ---------- Ainda no mesmo dia pelas 18h00 a peça de teatro “ O Autocarro Chega Sempre a 
Horas”, será apresentada no pólo de educação ao longo da vida, em Tunes, pelos utentes 
deste polo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Pelas 20h30 a Biblioteca Municipal de Silves dinamiza “Uma noite… na Biblioteca” 
para crianças dos 4 aos 10 anos. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também pelas 20h30 o Castelo de Silves, receberá o Concurso Miss e Mister Escola 
Secundária de Silves, organizado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de 
Silves. -   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Em Messines, pelas 21h30, terá lugar mais um Lado B, no auditório da Caixa de 
Crédito Agrícola, com a artista Lena D´Água. Alcantarilha recebe o encontro de Tunas, 
organizado pela Sociedade Alcantarilhense. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- De 3 a 11 de junho a vila de Armação de Pêra irá receber o Festival da Caldeirada e 
do Mar, nesta que será a sua 19.º edição.---------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 4 de junho haverá marcha convite em Porches, onde participarão os 
munícipes residentes na Freguesia de São Marcos da Serra e São Bartolomeu de Messines. -  
 ---------- Ainda no dia 4 de junho, decorrerá em Fontes da Matosa a Festa em Honra da Nossa 
Senhora de Fátima, numa organização da Associação da Nossa Senhora das Fontes da 
Matosa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 5 de junho pelas 14h30 decorre na Biblioteca de Municipal de Silves a 
atividade “Tecendo Leituras”, cujo público-alvo são os séniores do concelho e pelas 18h00 a 
palestra «rotulagem», “Conheça aquilo que come através do rótulo nutricional” para o público 
em geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Nos dias 5,12, 19 e 26 de junho o “Projecto Leituras Viajantes” continua a chegar aos 
domicílios dos utentes, do Projeto Assistência 24-Helpphone”. ------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu conhecimento que, à data de 31 de maio de 2017, o 
valor dos fundos disponíveis era de 14.670.862.81 € (catorze milhões seiscentos e setenta mil 
oitocentos e sessenta e dois euros e oitenta e um cêntimos). -------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
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--------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Matias, tomou a palavra transmitindo: “Queria deixar 
registados os seguintes apontamentos: Continuam a estacionar no Jardim do Algoz; os 
semáforos na estrada Algoz-Guia continuam sem funcionar e o lavadouro continua a se 
deteriorar.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu: “Relativamente ao jardim, o assunto já 
está a ser tratado, quanto aos semáforos já foi alertada a equipa responsável pela 
manutenção dos mesmos e acerca do lavadouro já falei com o Sr. Presidente da União de 
Freguesias de Algoz-Tunes, a propósito da natureza da obra que se encontra a decorrer, pelo 
que vamos aguardar”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA 
DE APOIO A MORADIA, SITUADA NO LOTE 96, URBANIZAÇÃO QUINTA DE 
S.SEBASTIÃO, EM ALCANTARILHA, ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº11/2011. -------------------  
 ---------- REQUERENTE: Armando Teixeira Martins. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e outros 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO 
DE GASÓLEO PARA CONSUMO PRÓPRIO, CLASSE B2, NO LOTE N.º5 DO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º03/2009, LOCALIZADO NA AMOREIRA, FREGUESIA DO ALGOZ. ---------   
 ---------- REQUERENTE: Garcias, S.A. -------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Presentes informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, email da 
Divisão de Ordenamento Urbanística e ofício da empresa Garcias de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a pretensão nos termos e 
condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO/REDE DE VEDAÇÃO 
COM PORTÕES - RIBEIRA BAIXA, ALGOZ, EM UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E 
TUNES, CONCELHO DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Joaquim Manuel Guerreiro Calado. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Senhor Presidente da União de Freguesia de Algoz e Tunes, 
da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento e declaração do requerente 
e foto 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM 
DESTINADO A COMÉRCIO, SITO NO PARQUE INDUSTRIAL DO ROGEL, LOJA “E”, EM 
ROGEL, ALCANTARILHA. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Previgarb – Engenharia de Segurança Lda. ---------------------------------   
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
----------6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM ASSUMADAS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
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DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 289/19900703, COM O ARTIGO MATRICIAL 
RÚSTICO N.º124 SECÇÃO AR, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES.----------- 
 ---------- REQUERENTES: Domingos Manuel Vieira Vicente e Dilia Maria Caetano Jacinto.----- 
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
e certificar em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.2 - ASSUNTO – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, ANO LETIVO 2017/2018 – 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS RESPETIVAS SALAS DE 
AULAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, do setor da Educação de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o horário de funcionamento 
proposto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.3 - ASSUNTO – PROCESSO EXPROPRIATIVO - AQUISIÇÃO PELA VIA DO 
DIREITO PRIVATIVO - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO 
POENTE A SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES – RETIFICAÇÃO DAS ÁREAS.----------------- 
 ---------- Presentes informações, do setor de Apoio aos Órgãos e ao Oficial Público de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a retificação proposta nos termos 
da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO ADJACENTE 
AO PALÁCIO DE JUSTIÇA DE SILVES.--------------------------------------------- 
 ---------- Presente proposta do Município, informação e ficha do cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra e informou o seguinte: “O edifício do 
Palácio de Justiça está localizado num terreno da câmara, mas o prédio que se encontra à 
frente do mesmo, e onde se encontra implantado o jardim não é do Município, sendo que esta 
situação já vem de longa data. Na altura, o prédio foi avaliado, mas o assunto nunca chegou a 
ser resolvido, como podem verificar no processo. -----------------------------------------------------------  
 ---------- A última avaliação, feita pela nossa Comissão Municipal de Bens Imóveis, fixou o 
valor do prédio em 242.225,28 € (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco 
euros e vinte e oito cêntimos), e a avaliação apresentada pelo proprietário era no montante de 
340.000,00€ (trezentos e quarenta mil euros). Após algumas negociações, felizmente, 
conseguimos chegar a um acordo, fixando o valor da compra nos 200.000,00€ (duzentos mil 
euros).   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi mais uma conquista deste executivo e queremos deixar aqui o agradecimento ao 
Sr. Luís Carlos Barreto Mendes, por todo o tempo que esperou para ver a sua situação 
resolvida e os anos que levou a pagar o IMI daquele prédio. --------------------------------------------  
 ---------- Mas o que mais me espantou, em todo este processo, é como foi possível ocupar-se 
aquele terreno, conceber a obra com um empréstimo, que foi conseguido, não sei bem como, 
quando o terreno não era do Município! Mas o que importa é que se conseguiu resolver o 
problema e não posso deixar de enaltecer este Executivo Permanente por ter conseguido 
negociar um preço a contento de todas as partes envolvidas.” ------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e mandatar a Exma. 
Senhora Presidente para a outorga do correspondente contrato de compra e venda.------------- 
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CASTELO 
DE SILVES.----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------  
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 ---------- Presente informação da Divisão de Cultura, Turismo e Património de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.--------------------------------------------------------------------- -------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o horário de funcionamento 
proposto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO 
PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO, DO ESPÓLIO MÓVEL DO MUSEU DA CORTIÇA 
DA FÁBRICA DO INGLÊS, COM O GRAU DE INTERESSE MUNICIPAL.-------- -------------------  
 ---------- Presente informação, da Divisão de Cultura, Turismo e Património de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a prorrogação do prazo de conclusão do 
procedimento em epígrafe por mais um ano, nos termos e condições da informação.---- --------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ENTREGA DE DONATIVO À ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SILVES, NO SEGUIMENTO DO 
EVENTO SILVES TOUR 2017.------------------------------------------------------------------------------ -----  
 ---------- Presente informação do Setor de Desporto e informação e ficha de cabimento, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a entrega do donativo, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
 ADAPTADO, PARA ATLETAS DA CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, PARA AJUSTE DIRECTO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE SILVES.-------------------------------------------------------------- ------------------------  
 ---------- Presentes informação do Setor da Educação, orçamento da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Silves, email, informação e ficha de cabimento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a concessão do apoio nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE FACTURAS EM DIVIDA HÁ 
MAIS DE 8 ANOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Auditoria, Controlo Interno e Património, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar as faturas em anexo 
incobráveis, nos termos e condições da informação. -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.10 – ASSUNTO - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
DE SILVES - PROJETOS CONJUNTOS A DIVERSOS PROGRAMAS COMO O CRESC 
ALGARVE 2020 E POSEUR - AMAL.-------------------------------------------------------- 
 ---------- Presentes informações da Divisão Financeira, informação e ficha de cabimento e 
propostas da AMAL n.º 43, 8, 20, 19, 15 e 53 de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos 
termos e condições da Informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
UMA CASA MÓVEL EDP, NA RUA DO PALMEIRAL, EM TUNES, DE 29 DE MAIO A 10 DE 
JUNHO DE 2017.--------------------------------------------------------------------------------------- --------------  
 ---------- REQUERENTE: Fluxo Luminoso Lda. ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- Presentes informações do Senhor Presidente da União de Freguesias de Algoz e 
Tunes, serviço de fiscalização, emails e foto de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO Nº16.----------- --  
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do Executivo 
Permanente, aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade, 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 onze horas e quinze minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente ata que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -   


