
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 1  --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  

 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  

 ------------------------------------------------------------ NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017  -----------------------------  

 ----------- Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de Silves, 

Edifício da Câmara Municipal no Auditório Municipal reuniu pelas dez 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 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:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não houve faltas ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 

da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas Nº 38 da reunião ordinária pública de Câmara 

realizada a 02 de novembro de 2016, Nº 39 da reunião ordinária de Câmara realizada a 09 de 

novembro de 2016, Nº 40 da reunião ordinária de Câmara realizada a 16 de novembro de 2016, Nº 41 

da reunião ordinária de Câmara realizada a 23 de novembro de 2016 e Nº 42 da reunião ordinária de 

Câmara realizada a 30 de novembro de 2016.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 

ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 

acusado é de 7.647.657,33 € (sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e 

sete euros e trinta e três cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 444.707,47 € 

(quatrocentos e quarenta e quatro mil, e setecentos e sete euros e quarenta e sete cêntimos). -----------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de Câmara 

Ordinária, de 11 de Janeiro de 2017, desejando a todos um bom ano e a concretização de todos os 

vossos desejos e aspirações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como habitualmente, a reunião 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, sendo eliminada 

após a aprovação da respetiva ata.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente passou a informar “Face à transição de ano económico e à necessidade de 

ratificação da proposta de alteração ao orçamento e às grandes opções do plano, constantes dos 

pontos 21 e 22 da presente, não será entregue o habitual mapa do valor dos fundos disponíveis,”. ------  

 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra passando a informar “Os pintores encontram-se em 

Silves, os pedreiros estão em Alcantarilha e no Algoz, os calceteiros na vila de Armação de Pêra, os 

homens da rede viária estão distribuídos por Silves e São Marcos da Serra e no Algoz contínua a ser 

executada a lavagem dos contentores. Informo ainda que na zona verde de Armação de Pêra já se 

começou a limpeza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís prestou as seguintes informações: ----------------------------  

 ----------- Está patente nos Paços do Concelho, a exposição do documento do mês, dedicado à “Escola 

Industrial e Comercial – 1.ª parte”; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No Museu Municipal é possível participar até ao dia 31 de janeiro no “Mundo dos Sons 

Antigos”, dirigido ao público infanto-juvenil a partir dos 3 anos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje, os jovens participantes na Assembleia Municipal Jovem visitam as instalações e os 

serviços do município e elegem os membros da mesa. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- De 13 de janeiro a 18 de fevereiro decorre um curso de formação dedicado ao Inventário em 

Ambiente Familiar, na Biblioteca Municipal de Silves. O mesmo destina-se a profissionais e estudantes 

com formação nas áreas da Educação, Serviço Social e Saúde. ----------------------------------------------------  

 ----------- No dia 13, sexta-feira, a Igreja da Misericórdia de Silves recebe o Concerto de Câmara da 

Orquestra Clássica do Sul e no dia 14 a rúbrica “Aqui à Sábado” terá lugar na Biblioteca Municipal e 

estará a cargo do Técnico Fernando Simões. -----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Também no dia 14 terá início a atividade “Jazz nas Adegas”, a qual decorrerá na Quinta João 

Clara, em Vale Lousas, pelas 21 horas, estando o espetáculo a cargo de “Os Gobi Jazz Dogs”. A 

mesma já se encontra neste momento com lotação esgotada.  ------------------------------------------------------  

 ----------- Esta iniciativa vai decorrer até ao mês de março, nas adegas do nosso concelho com os 

vinhos de Silves e esta é uma atividade dinamizada pelos setores da Cultura e do Turismo, e integra o 

programa Algarve 365 da Direção Regional da Cultura. Esta iniciativa tem por base divulgar os locais 

onde se produzem os vinhos de Silves, numa simbiose com o vinho, o produtor e a música. ---------------  

 ----------- No dia 16 o escritor Alexandre Honrado irá visitar as quatro (4) escolas EB 2/3 do concelho, 

no âmbito da oferta educativa que o Município preparou para as escolas, num encontro com os nossos 

alunos. Trata-se de um reconhecido autor de obras infantis, também jornalista, e guionista da Rádio 

Televisão Portuguesa (RTP), fez os guiões para a conhecida série infantil “Rua Sésamo”. ------------------  

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo: “Trago alguns assuntos, os quais 

não são novidade, mas que constituem preocupações que gostaria de partilhar:----------------------------- 

 ----------- A primeira tem a ver com os raides que continuam por arranjar e que podem provocar graves 

danos em caso de acidente, especialmente aos motociclistas, como todos, infelizmente, sabemos;------ 

 ----------- Os semáforos do Poço Barreto que continuam permanentemente no verde; ------------------------  

 ----------- Nota-se que há muito trabalho de manutenção por fazer nos jardins e que os cortes das 

árvores têm ficado esquecidos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muitas bermas continuam a apresentar desníveis face às respetivas faixas de rodagem; -------  

 ----------- A Iluminação pública continua apagada nalgumas zonas do concelho, tal como a rotunda de 

Alcantarilha, que permanece sem iluminação, assim como o túnel de Silves e a rotunda que vai para 

estação. Bem sei que não é da competência da Câmara, mas devem continuar a pressionar as 

Infraestruturas de Portugal no sentido de reporem estas situações; ------------------------------------------------   

 ----------- Acerca das obras na EN125, saber se já há novidades sobre a rotunda de Pera; ------------------  

 ----------- E, finalmente, a necessidade de reposição urgente dos tapumes na obra abandonada em 

Armação de Pêra, junto da rotunda do barco”. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho fazendo uso da palavra respondeu “Em relação aos 

jardins, sabe que há uma época especifica para cortar as palmeiras e relembro que a situação das 



 
 

 

 

 

árvores em Armação de Pêra, que tantos anos levou para ser resolvida, já está tratada. Gostaria ainda 

de deixar uma palavra de apreço pelo trabalho prestado pelos nossos jardineiros, que com empenho e 

dedicação tratam dos nossos jardins e estão sempre disponíveis para responder a qualquer 

necessidade, seja dia de descanso ou não, sacrificando os seus tempos de descanso e de apoio à 

família. Para todos eles o meu obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra colocando as seguintes 

questões: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1.º Foi me comunicado por um munícipe que na zona do Algoz, mais concretamente no 

terreiro da Capela de São Lourenço Palmeiral, há várias caravanas lá estacionadas. Este também 

referiu que comunicou à câmara esta situação, pelo que gostaria de saber que medidas é que foram 

tomadas a este propósito, pois, ainda ontem, continuavam lá algumas caravanas aparcadas. -------------  

 ----------- 2.º- Depois, sobre o processo do Sr. José Benedito, gostaria de saber se já ocorreu o 

encontro entre as duas partes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Por último, na reunião de 7 de Dezembro apresentei uma proposta para a constituição de 

uma Comissão para reanalisar as condições socioeconómicas dos atuais moradores de casas de 

habitação social da autarquia. Gostaria de saber se a proposta foi encaminhada e se está a ser 

tratada.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, esclareceu “Relativamente à situação das 

caravanas não lhe posso já responder, pois não tenho conhecimento do caso. Toda a correspondência 

que chega ao Município vem dirigida à Presidente, dá entrada no expediente e é encaminhada para os 

serviços competentes, não sendo eu, pessoalmente, que a encaminho. Irei inteirar-me do assunto e 

trazer-lhe-ei o respetivo ponto de situação.- -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De qualquer forma, e tratando-se de um espaço publico a situação do alegado 

estacionamento abusivo das caravanas deve ser comunicada à GNR. --------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao processo do Sr. José Benedito já foram expedidos os ofícios com a data da 

reunião, mas só se conseguiu notificar uma das partes, sendo que se está a insistir para conseguir 

notificar a outra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Tal como já tinha expressado, nós somos a favor da realização de uma reavaliação das 

condições socioeconómicas dos nossos inquilinos, sendo que esse propósito foi comunicado aos 

serviços mas não se concretizou, propriamente, na constituição formal de uma comissão”. -----------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra propondo: “Por tudo aquilo que 

representou e representa para a democracia portuguesa, o partido socialista, propõe a votação de um 

voto de pesar pela morte do Dr. Mário Soares, com um minuto de silêncio, para que as pessoas aqui 

presentes possam interiorizar a mensagem difundida e deixada por este ilustre estadista”. -----------------  

 ----------- A Sra. Presidente toma a palavra referindo “iremos então, proceder a um minuto de silêncio”.  

----------Concluída a homenagem e face à entrada na sala de um grupo de estudantes que compõem a 

Assembleia Jovem e se encontravam a visitar o Edifício dos Paços do Concelho, a Exma. Sr.ª 

Presidente tomou a palavra e, dando-lhes as boas vindas, prosseguiu com a apresentação dos 

elementos que compõem o órgão e dos trabalhadores que assistem à realização das reuniões. 

Continuou a sua intervenção fazendo uma breve explicação da tramitação das reuniões de câmara e 

dos diferentes pontos que a compõem. Instruindo pela prossecução dos trabalhos, concedeu a palavra 

ao Ex. Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, que disse: “ Em primeiro lugar gostaria de dar os bons dias a todos 

os que chegaram agora e em segundo desejar a todos um bom ano.-------------------------Dizer que é um 

privilégio tomar a palavra neste momento em que está aqui toda esta gente jovem, saudá-los por aqui 

estarem e terem a oportunidade de visitarem o edifício da câmara e de assistirem a uma reunião de 

câmara pública. Deixo o repto e o convite para que voltem a estas reuniões de Câmara públicas, 

exercendo os vossos direitos de cidadania e interessando-se pelos problemas que afetam toda a 

nossa comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje, trago apenas uma sugestão para deixar e que se prende com o seguinte: Todos 

sabemos que o nosso Concelho teve dois períodos importantes na sua história; um ligado à tradição 

árabe, e o outro ligado à indústria corticeira. Também todos sabemos e reconhecemos a importância 

que esta industria teve, nomeadamente aqui na cidade de Silves. --------------------------------------------------   

 ----------- Agarrando na relevância da indústria corticeira, e independentemente da existência do Museu 

da Cortiça na cidade, penso que todos devemos uma homenagem aos corticeiros do nosso concelho e 

a minha sugestão vai exatamente no sentido de se erguer um monumento que homenageie estas 



 
 

 

 

 

pessoas e que poderia ser colocado na nova rotunda que foi construída no sítio do Encalhe, ao pé do 

supermercado “Minipreço”, até porque naquela zona existiam várias fábricas de cortiça”. -------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “Em relação à sugestão deixada pelo Sr. 

Vereador, este executivo, como não poderia deixar de ser, pois temos um laço muito forte com a 

Industria Corticeira, em especial o Vice-presidente Mário Godinho, reconhece a grande importância da 

mesma para o concelho em geral e para a cidade de Silves em particular. Como tal, na nossa opinião, 

a rotunda em questão é pequena demais para enaltecer uma indústria que tanto significa para a 

população Silvense. A sua sugestão é muito bem-vinda e vem de encontro ao que estamos a preparar 

e que muito em breve o surpreenderá. Quanto à rotunda que referiu, também temos algo previsto para 

lá, e que tem que ver com a toponímia. E se esteve presente nas respetivas reuniões, sabe que há a 

sugestão de um nome para a rua que fica atrás dos muros. Posso ainda dizer que estamos a avaliar 

que elemento é que se poderá colocar na rotunda, que seja emblemático para a cidade e que, de certa 

forma, seja também decorativo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos:-- ---------------  

 ----------- Munícipe: Maria de Fátima Clemente.---------------------------------------------------------- ---------------  

 ----------- Assunto: Construção ilegal sita na Aldeia das Pedreiras, em São Bartolomeu de Messines- --  

 ----------- A Sra. D. Maria de Fátima Clemente fazendo uso da palavra, começou por expor: “Venho 

aqui porque preciso de uma resposta da câmara, o mais breve possível, acerca das obras de 

construção de uma casa na Aldeia das Pedreiras, que se encontra ilegal e é uma verdadeira 

monstruosidade, totalmente desinserida da aldeia. Era um edifício de r/c e agora foi construído mais 

um andar e um terraço, o qual já passa a cota máxima estipulada, para aquela aldeia. ----------------------  

 ----------- A primeira queixa que fiz data de março de 2016, há cerca de 10 meses, tendo 

posteriormente apresentado outras queixas e reclamações, todas dirigidas à Sra. Presidente, exceto 

primeira, de que tenho aqui cópia e que posso facultar.----------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta ampliação da construção vizinha prejudica-me bastante, pois para além de ter tirado 

toda a vista à casa, impede-me a mim e á minha família de usar a salamandra porque a chaminé ficou 



 
 

 

 

 

mais baixa do que a parede da casa vizinha o que impede a correta saída do fumo, para além de ter 

tirado toda a privacidade que tínhamos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Existe ainda outro problema que tem a ver com a abertura de uma janela de 120x80, 

totalmente ilegal, e para a qual não dei o meu consentimento. As obras foram todas feitas à minha 

revelia, mesmo quando expressamente pedi que não as fizessem! Ignoraram o meu pedido e a minha 

oposição e fizeram a janela à mesma, mas desta feita em tijolo de vidro.  ----------------------------------------  

 ----------- Eu já falei com o Sr. Arq.º João Matias, e penso que o assunto esteja a ser tratado, mas como 

ainda não obtive nenhuma resposta, venho a esta reunião expor o meu assunto para que não caia em 

esquecimento e fique sem resolução”.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra e colocou a seguinte questão: 

“Quando é que a senhora enviou as cartas para o Município?”  -----------------------------------------------------  

 ----------- Ao que Sra. D. Maria de Fátima respondeu “A primeira foi por mim enviada em março, mas 

outras houve, remetidas pelos meus vizinhos, pois somos três os vizinhos que se sentem lesados e 

que têm apresentado reclamações acerca dos prejuízos que esta construção nos tem causado. ---------  

 ----------- Depois disto, no dia 23 de Março, os fiscais estivera lá para realizar uma vistoria, mas não 

mandaram parar as obras, o que na minha opinião, deveria ter sido feito, pois não havia na câmara 

nenhum projeto, nem nenhuma licença, e tinha impedido que fizessem a janela como efetivamente 

vieram a fazer. O que venho aqui solicitar, é que me deem uma resposta a todas as cartas que vos 

enviei, e que arranjem uma solução para aquela construção ilegal que ali está.” -------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “A Sra. D. Maria de Fátima, está 

aqui a acautelar os seus direitos, e fez muito bem em ter vindo hoje expor a sua situação. Assim, e por 

forma a podermos ficar inteirados de toda a tramitação do processo e podermos tomar uma decisão, 

peço à Sr.ª Presidente que mande agendar este processo para uma próxima reunião.” ----------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra questionou “As obras ainda 

continuam?” Ao que a Sra. D. Maria de Fátima respondeu “Não, as obras já estão terminadas”. -- -------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “Como o Dr. Rogério Pinto 

referiu, o processo deve ser agendado para que o possamos conhecer e deve conter todas as 

decisões tomadas pelo executivo permanente, relativamente a cada uma das reclamações 

apresentadas pelos moradores. Também deve constar do mesmo a data em que se realizou a 



 
 

 

 

 

fiscalização e as medidas que foram tomadas no decurso da mesma, contrapondo com a data em que 

o projeto foi apresentado e licenciado. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaria ainda de saber se já foi emitida a licença de utilização e caso não o tenha sido, 

sugiro que não o seja até se esclarecer cabalmente todas estas questões”. -------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo: “ A Sra. D. Maria de Fátima fez muito bem em cá 

vir, pois é um direito que lhe assiste o de vir expor as suas preocupações e de as ver respondidas. É 

claro que o seu processo irá ser agendado para a próxima reunião, acompanhado de todas 

reclamações apresentadas e de toda a documentação necessária para que possamos chegar a uma 

decisão conscienciosa, em consonância com a lei e que de resposta aos problemas de todas as partes 

envolvidas. Gostaria de deixar bem claro que não compactuamos com situações de ilegalidade nem 

com situações que descaracterizem a Aldeia das Pedreiras ou qualquer outra do nosso concelho e 

tudo faremos para salvaguardar as suas características e tipicidades.” -------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Munícipe: Osvaldo Cabrita.----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para conclusão das obras de infraestruturas em 

loteamento sito no Algoz.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Osvaldo Cabrita tomou a palavra referindo “Tenho um loteamento no Algoz e venho 

solicitar à câmara que me conceda a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos, pois 

pretendia alterar a finalidade de dois lotes do loteamento, que passariam de lotes destinados à 

construção de blocos de apartamentos para lotes destinados à construção de moradias unifamiliares, 

que neste momento têm mais procura”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, fazendo uso da palavra disse:“ Na minha opinião e 

penso que na de todos os aqui presentes, se o que pretende for legalmente possível, penso que 

ninguém se irá opor e será dado parecer favorável”.  -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra esclareceu: “O processo em questão encontra-se 

agendado para esta reunião porque o Sr. Osvaldo não concluiu as obras de urbanização do 

loteamento dentro do prazo previsto. Como tal e de acordo com o procedimento que temos tido para 

com todos os processos de loteamento em que os promotores não terminam os trabalhos de 



 
 

 

 

 

infraestruturas, vem a reunião para avaliarmos e decidirmos qual a melhor decisão a tomar, tendo 

sempre em conta os interesses das partes envolvidas e a defesa do erário publico. --------------------------  

 ----------- O Sr. Osvaldo, como pessoa preocupada e conscienciosa que é, apresentou um pedido de 

prorrogação do prazo para executar as obras em falta, alegando que necessitava de tal período 

temporal para poder obter financiamento e para pedir a alteração da finalidade de dois lotes, pois neste 

momento existe mais procura para a compra de moradias do que para apartamentos. Nesse sentido, e 

permitindo a lei a concessão desta prorrogação, não vejo motivo para que não possa vir a ser 

concedida, permitindo assim ultrapassar este impasse de obras inacabadas que não aproveita a 

ninguém.”- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo: “Todos nós que aqui estamos, 

não estamos cá para criar problemas, mas sim para ajudar quem aqui vem. Assim, e dentro daquilo 

que legalmente é permitido iremos, com certeza, viabilizar o que pretende.” ------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO SITO NO 

LARGO DA MISERICÓRDIA, EM ALCANTARILHA – RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. ---------------------------------------------   

 ----------- 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 das informações técnicas prestadas em 27/12/2016, bem como aceitar os projetos de 

especialidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA À FRAÇÃO “U”, 4.º ANDAR ESQ.º, 

LOCALIZADO NO LOTE 20, SITO NA QUINTA DA TORRE. --------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Graça Teixeira. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa mencionou que “a Sra. Presidente no âmbito das suas 

competências deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a segurança de pessoas e 

bens.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a administração do condomínio para, 

no prazo de 30 dias, proceder à execução dos trabalhos constantes no Auto de Vistoria, bem como dar 

conhecimento à requerente do teor da presente deliberação. --------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera remeter o presente aos Serviços de Fiscalização. ------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA À FACHADA DO EDIFÍCIO DO 

LOTE 3, NA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA TORRE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA, ---------------------------   

 ----------- REQUERENTE: CMS-SPCF. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 

fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa mencionou que “a Sra. Presidente no âmbito das suas 

competências deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a segurança de pessoas e 

bens.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, Deliberar, por unanimidade, notificar a 

administração do condomínio para, no prazo de 30 dias, proceder à execução dos trabalhos 

constantes no Auto de Vistoria, sem prejuízo para a execução imediata de todos os trabalhos que se 

mostrem necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e bens. -------------------------------------------   

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ADEGA DE 

VINHOS, SALA DE PROVAS E MURO DE CONTENÇÃO, SITO EM VALE DE LOUSAS, EM 

ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Essencial Passion, Lda. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, informação do 

Médico Veterinário Municipal, parecer, ata, informação e declaração da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Algarve, planta de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO SITO EM 

TAIPAS, NO ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Frutalcarmo – Comércio e Industria de Produtos Alimentares. --------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, mapas e plantas de 

que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público municipal na 

regularização do estabelecimento, tendo em conta a fundamentação apresentada e sumulada no ponto 

6 da informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. ------   

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, SITO 

BENAFÁTIMA DO VALE DE FREIXO, EM SÃO MARCOS DA SERRA. ------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Inácio José da Silva e outros. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer Dr. João 

Aires de Gois, certidão, ofício e ata da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e plantas 

de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar ao Dr. João Aires De Gois, 

esclarecimentos, sobre o enquadramento da pretensão no artigo 27P, do Regulamento do PDM. --------   

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, SITO NO 

LARGO 1.º DE DEZEMBRO, NO ALGOZ/TUNES. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Lucilia da Luz Ramos Jacinto Parreira Cortez e outra. -------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Declaração de 

Isenção do Plano de Acessibilidades de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 

condições da informação, aceitando a justificação apresentada para o não cumprimento, das normas 

técnicas sobre acessibilidades, dando de tal legal publicitação. -----------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SITO NA PEDREIRA OU PINHEIRO E GARRADO, EM SILVES. ------------  

 ----------- REQUERENTE: Manuel Mogo Cabrita. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 

fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR, SÍTIO DOS JOIOS, EM SÃO MARCOS DA SERRA, EM SILVES. -----------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Marinus Van Der Ree. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumprido o condicionalismo imposto 

por deliberação de câmara de 14/09/2016, podendo o processo prosseguir os termos. ----------------------  

 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONSTITUTIVO DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL - DIVIÃO DE FRAÇÃO B, DO EDIFÍCIO SITO NA RUA DR. MANUEL 

DE ARRIAGA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Sociedade de Construções Foz do Rio, 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 a alteração do título constitutivo de 

propriedade horizontal nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA ÀS OBRAS PROVISÓRIAS 

EXECUTADAS NO CUNHAL SUL/POENTE DA SÉ CATEDRAL DE SILVES. ----------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: CMS. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, da Divisão da 

Cultura, Turismo e Património e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa mencionou que “a Sra. Presidente no âmbito das suas 

competências deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a segurança de pessoas e 

bens.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, manter as medidas de segurança propostas 

pela Comissão de Vistorias em 2/11/2016, até que sejam garantidas as condições de segurança de 

pessoas e bens na via pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITO NA 

RUA DA QUINTA DR. PACHECO, N.º 5, NO ALGOZ. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Álvaro Elias Mendes da Silva. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumprido o condicionalismo imposto 

de deliberação de 6/7/2016, podendo o presente processo prosseguir os termos. -----------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 

PISCINA, EM ASSUMADAS, NO ALGOZ/TUNES. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Lenka Soukupová ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO INACABADAS, ALV. LOT. 

2/89, SITO NA URBANIZAÇÃO MORGADINHO, ALGOZ. ------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Manuel Osvaldo Cabrita ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, exposição, contrato 

de mediação imobiliária, Auto de Vistoria e outros de que se anexam fotocópias e se dão por 

transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o prazo de 1 (um) ano, para 

conclusão das obras de urbanização, de acordo com o solicitado. --------------------------------------------------  

 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ESTIMATIVA ORÇAMENTAL – RELATIVA À 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NA RUA DA IGREJA E RUA DAS ESCADINHAS, 

EM SÃO MARCOS DA SERRA -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Maria Elvira Nunes Grilo Gonçalves Guerreiro -----------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 

fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a alteração de estimativa orçamental nos 

termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 

PISO TÉRREO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ARMAZÉM PARA HABITAÇÃO, NO SÍTIO DO 

MALHÃO, EM ALCANTARILHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Maria Fernanda Lourenço Martins e Paula Maria Lourenço  

Martins Arcanjo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.17 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS 

DE VEDAÇÃO, LOTE 4, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 08/2006 SITO CRUZ GRANDE OU VALE 

DE TALEGA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.---------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Rui Manuel Guerreiro. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.18 - ASSUNTO – PROCESSO n.º 591/2007 - PROPOSTA FINAL. ----------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Karl Gatterer e Margarethe Gatterer. -----------------------------------------------------   

 ----------- Presente proposta, informação do serviço de Fiscalização e pronúncia, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.19 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA 

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E CONSTRUÇÃO DE MUROS, SITO 

FRANQUEIRA OU CUMEADA, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Cátia Alexandra Rocha Mogo Romão. ---------------------------------------------------  

 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  

---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “ADJUDICAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO 

ACESSO POENTE A SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - ANÁLISE DE PROPOSTAS - 

RELATÓRIO FINAL. ”--------------------------------------------------- 

 ----------- Presente relatório final do júri do procedimento, relatório preliminar e Plano de Pagamento e 

Cronograma Financeiro da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexam, fotocópias e se 

dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa Manuel António e Jorge 

Almeida, S.A., a execução da empreitada identificada em epígrafe, pelo valor de 595.061,34€ 

(quinhentos e noventa e cinco mil, sessenta e um euros e trinta e quatro cêntimos) acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, pelo prazo de 8 (oito) meses, nos termos do relatório final. Mais se delibera 

aprovar todas as propostas constantes do mesmo. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 

FIM DE ANO EM ARMAÇÃO DE PÊRA 2016/2017, A REALIZAR-SE NA PRAIA DOS PESCADORES, 

EM ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 22H00 DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E TÉRMINO 

ÀS 03H30 DO DIA 1 DE JANEIRO DE 2017, - RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses" ---------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 

dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 

REALIZAÇÃO DO FIM DE ANO EM ARMAÇÃO DE PÊRA 2016/2017, A REALIZAR-SE NA PRAIA 

DOS PESCADORES, EM ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 22H00 DO DIA 31 DE DEZEMBRO 

DE 2016 E TÉRMINO ÀS 03H30 DO DIA 1 DE JANEIRO DE 2017, - RATIFICAÇÃO. -----------------------  

 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol "Os Armacenenses" ---------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 

dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 

COLOCAÇÃO DE UMA FAIXA E IMAGEM ALUSIVA AO NATAL, JUNTO À CAIXA AGRÍCOLA NA 

RUA DO RIBEIRO, JUNTO ÀS MÓS, NO ALGOZ – RATIFICAÇÃO. ----------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: "Associação Patrimonial do Algoz" --------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 

dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, NA EN-125, 

ROTUNDA DO LADO DIRETO (DEPOIS AQUALAND), SENTIDO PORCHES - ALCANTARILHA, - 

RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Resulta - Publicidade Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------  

 ----------- Presente in formação da Seção de Taxas e Licenças, parecer das Infraestruturas de Portugal 

e requerimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.5 - ASSUNTO - TRANSPORTES PÚBLICOS ANO LETIVO 2016/ 2017 - TRANSFERÊNCIA 

DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES, DESTINADA À 

COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS 

PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF - MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. -----------------  

 ----------- Presente informação do setor da Educação e informação de Cabimento, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.------------------------ ------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verbas, nos termos 

e condições da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.6 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES CIRCUITOS ESPECIAIS - SILVES 

FUTEBOL CLUBE - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CIRCUITO SLV4. ---------------------------   

 ----------- Presente informação do setor da Educação e email, de que se anexam fotocópias e se dão 

por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a alteração solicitada, nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.7 - ASSUNTO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, 

PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 

JULHO DE 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da Educação e informação de Cabimento, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verbas, nos termos 

e condições da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 
 

 

 

 

 ----------- 6.8 - ASSUNTO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, 

PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES - SUL, REFERENTE AOS MESES DE 

JANEIRO A JULHO DE 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da Educação e informação de Cabimento, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verbas, nos termos 

e condições da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO - PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da Educação e Minuta de Acordo de Colaboração, de que se 

anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo, mandatando a 

Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.10 - ASSUNTO – BOLSAS DE ESTUDO - ATA DA REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO E 

LISTA PROVISÓRIA PARA ATRIBUIÇÃO DE 15 BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO CONCELHO 

DE SILVES, A FREQUENTAR O ENSINO SUPERIOR ANO LETIVO 2016/2017. -----------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da Educação e Ata da reunião júri, de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de lista provisória nos termos da 

respetiva ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, apresentou-se impedido, tendo-se ausentado da sala no 

momento da votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SILVES ADERIR 

(NA QUALIDADE DE FUNDADOR) À INICIATIVA "MUNICÍPIOS PELA PAZ"; ---------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do setor da Educação, ofício do Município do Seixal de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 

nos seus termos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 6.12 - ASSUNTO - PEDIDO DE REEMBOLSO PELO CLUBE DE FUTEBOL "OS 

ARMACENENSES", REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DO ESTÁDIO DE ARMAÇÃO 

DE PÊRA, ENTRE O DIA 26 DE SETEMBRO E 26 DE NOVEMBRO DE 2016.------------------------------- 

 ----------- REQUERENTES: Clube De Futebol "Os Armacenenses". ------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor do Desporto, informação de Cabimento de que se anexam 

fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira nos termos e 

condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.13 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA ENG.ª PAULA ALEXANDRA 

CARVALHO TEIXEIRA, COMO RESPONSÁVEL DA ÁREA DE GESTÃO E SEGURANÇA DA ÁGUA, 

NA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DA NORMA DE CONTROLO INTERNO E DO MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS DA DIVISÃO FINANCEIRA. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, Norma e Controlo Interno e Manual de 

Procedimentos, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a Norma de Controlo Interno, bem como o 

Manual de Procedimentos Internos da Divisão Financeira. ------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INCLUSÃO DO SALDO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 

2016, NO CALCULO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS – RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão Financeira e Fluxos de Caixa, de que se anexam fotocópias 

e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da >Exma Sra. Presidente. ----  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DA CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA O 

ANO DE 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão Financeira – seção de Contabilidade, de que se anexa 

fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a constituição dos fundos de maneio, nos 

termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 

O PRÉDIO MISTO, SITO EM POÇO DEÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

PREDIAL DE SILVES SOB N.º 7685/20070918, COM ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 7490 E 

ARTIGO RÚSTICO N.º 112 SECÇÃO CN, DA FREGUESIA DE SILVES. ----------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: António João Cabrita Correia.---------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, caderneta 

predial e planta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 

certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.18 - ASSUNTO – ACORDO ENTRE PARCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 

NOVA SERRA – TURISMO DE NATUREZA EM TERRITÓRIOS DA REDE NATURA 2000 (SIC E ZPE 

MONCHIQUE E CALDEIRÃO) – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa e “Acordo entre Parceiros”, de 

que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  

 



 
 

 

 

 

 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ADENDA A ACORDO ENTRE PARCEIROS PARA 

REALIZAÇÃO DO PROJETO NOVA SERRA – TURISMO DE NATUREZA EM TERRITÓRIOS DA 

REDE NATURA 2000 (SIC E ZPE MONCHIQUE E CALDEIRÃO). -------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa e “Adenda ao Acordo entre 

Parceiros”, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de adenda de protocolo, 

mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AUTORIZAÇÃO E 

LICENCIAMENTO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da seção de Taxas e Licenças, de que se anexa fotocópia e se dá por 

transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, delegar na Exma. Sra. Presidente o exercício das 

competências conferidas à Câmara Municipal pelo Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço 

Público, Publicidade e Propaganda, com a faculdade de subdelegação, nos termos previstos no n.º 1 

do artigo 111.º do citado regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.21 - ASSUNTO – ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 1 - RATIFICAÇÃO. -----------------------  

 ----------- Presente informação da seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 

transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.23- ASSUNTO – ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 1 - RATIFICAÇÃO.  

 ----------- Presente informação da seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 

transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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 trinta 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.  -------------  

 


