
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 2  --------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------ NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017. -----------------------------  

 ----------- Aos dezoito dias do mês de janeiro 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 

quarenta e cinco 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:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não foram aprovadas atas.-----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

acusado é de 8.177.294,54 € (oito milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro 

euros e cinquenta e quatro cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 376.935,96 € (trezentos 

e setenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco euros e noventa e seis cêntimos). ----------------------------  

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

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



 
 

 

 

 

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

Ordinária, de 18 de janeiro de 2017 e como habitualmente, será gravada para auxiliar quem está a 

transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na gravação, 

sendo esta eliminada após a aprovação da ata.” -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar e deu conhecimento que, à data de 18 de janeiro de 

2017, o valor dos fundos disponíveis era de 3.168.921,55 € (três milhões cento e sessenta e oito mil 

novecentos e vinte e um euros e cinquenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vice- Presidente tomou a palavra informando os presentes que “a equipa da Rede 

Viária encontra-se na Freguesia de Silves e de São Marcos da Serra, os dois tratores, um encontra-se 

no Algoz, o outro na estrada de Silves/Alcantarilha, a Equipa dos Pedreiros encontra-se na União de 

Freguesias de Algoz e Tunes (nomeadamente em Algoz), a Equipa dos Calceteiros encontra-se na 

Freguesia de Armação de Pera, uma vez que tem que ser reposta a calçada após a retirada de muitas 

árvores a pedido dos Munícipes. A Secção de Pintura encontra-se na Freguesia de Silves.  ---------------  

 ----------- Foi finalizada a lavagem dos contentores e voltaremos a fazê-la daqui a aproximadamente um 

mês e meio”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, passando a informar os presentes 

sobre as seguintes atividades a decorrer no concelho:  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - O Museu Municipal de Arqueologia tem patente ao público desde o passado dia 14 e até 

ao dia 26 de março a exposição “Dieta Mediterrânica – Património Cultural;  ------------------------------------  

 ----------- 2 – No próximo dia 20 de janeiro, a rúbrica Sarau Instável recebe Daniel Sampaio, 

conceituado Médico Psiquiatra e Terapeuta Familiar, na Biblioteca Municipal, pelas 21 horas;  ------------  

 ----------- 3 – No dia 21 de janeiro, a corrida “4 Estações” do Programa Municipal de Marcha e Corrida, 

terá partida marcada para as 10h00, junto às Piscinas Municipais;  ------------------------------------------------  

 ----------- 4 – Pelas 15h30m, a Biblioteca Municipal recebe uma oficina de artes plásticas, dinamizada 

pela artesã silvense Margarida Gomes, denominada “Artes e Saberes”, para Crianças dos 5 aos 10 

anos;  ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - À noite, pelas 21h00, a rubrica “Jazz nas Adegas” será abrilhantada pelo concerto dos 

“Prima Matéria Quarteto”, a decorrer em Alcantarilha, na Quinta da Vinha, em Sítio da Vala, Produtor 

dos Vinhos Cabrita.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

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

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “agarrando nas palavras do Sr. 

Vice-Presidente relativamente à retirada de árvores em Armação de Pera, devo dizer que verifico que 

é preciso fazer uma grande manutenção às árvores, como a limpeza e a poda das mesmas porque, no 

ano passado, verifiquei que faltava adubagem e água, e encontravam-se algumas árvores semimortas. 

É importante um esforço da Câmara, um esforço construtivo nesse sentido”. -----------------------------------  

 ----------- O Exmo. Sr. Vice-Presidente, em resposta esclareceu que “devo dizer que reconheço a 

capacidade e qualidade do Setor de Espaços Verdes, temos um carinho especial por esse e fizemos 

um investimento em máquinas. O Eng.º João Garcia é um técnico competente e planeia as situações 

com tempo e vou-lhe transmitir a mensagem do Sr. Vereador pois desconheço essa situação.  -----------  

 ----------- O que sabemos é que há moradores que não querem lá as árvores e deitam produtos para as 

secar e isto é uma evidência”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “eu tenho pena que o Sr. 

Vice-Presidente tenha levado a minha intervenção para o lado humano, porque eu sei que os técnicos 

são eficientes, é um dos Setores que tenho muito respeito e são muito competentes, o que digo é que 

haja um investimento da parte Câmara para colocar mais verdes e os manter de boa qualidade”. --------  

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

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

 ----------- 4.1 - ASSUNTO – EDIFICAÇÃO CLANDESTINA EXISTENTEEM PRÉDIO RÚSTICO SITO 

EM FRANQUEIRA, SILVES - 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, solicitar parecer ao Dr. João Aires de Goes. -----  

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

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

TORRE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA – PROJETOS DAS ESPECIALIDADES. ------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: António Bernardino Fernandes dos Santos. --------------------------------------------  



 
 

 

 

 

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos 

estabelecidos por deliberação de câmara de 21/09/2016, aceitar os projetos das especialidades. --------  

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

 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, ALV. 

LOT. N.º 08/1986, SITO NO BARROCAL, EM PÊRA. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: LISUL - Empreendimentos Imobiliários e Comerciais, Lda. -------------------------  

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração proposta, nos termos e 

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

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

 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE PISCINA 

EXISTENTE, SITO DO MALHÃO, EM ALCANTARILHA. --------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Maria de Lurdes Correia Veríssimo Guerreiro. -----------------------------------------  

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

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

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE VEDAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTENTE, EM VALE FIGUEIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE 

MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Nelson Filipe Cotovio Felisberto. -----------------------------------------------------------  

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

serviço de Fiscalização e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALOJAMENTO LOCAL REFERENTE 

A MORADIA, SITA NO MONTE DA JÓIA, MEDEIROS, EM SILVES. ----------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Roberto Guerreiro da Silva.------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Decisão Final da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, processo da Agência Portuguesa 

do Ambiente, planta e auto de vistoria de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder ao cancelamento do registo de 

alojamento local, nos termos e condições da informação. -------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 

PISCINA, SITO BARROCAL, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Ana Paula Coelho Varela Keller. -----------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, tendo em conta 

a justificação apresentada pela técnica autora do projeto de arquitetura. -----------------------------------------  

 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MUROS DE VEDAÇÃO 

– ALV. LOT. 09/1999, LOTE 63 – AREIAS DE PÊRA, SILVES. -----------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Bruno Correia Sousa Davide e outra. -----------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE PISO TÉRREO DE EDIFÍCIO 

EXISTENTE, SITUADO NA RUA TOMÉ RODRIGUES PINCHO E RUA DA MOINHETA, NO ALGOZ. --  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Jorge Júlio Rodrigues Assis da Silva. -----------------------------------------------------  

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico ao Dr. João Aires e 

Gois. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CIRCUITO DE ABASTECIMENTO A 

TALHO LOCALIZADO NO MERCADO MUNICIPAL DE SILVES. ---------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Talho Sousa Pais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e do Médico 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente de que o solicitado se 

encontra previsto no projeto de remodelação do Mercado Municipal, que está a ser executado.-----------  

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

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

 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “PARQUE DE FEIRAS E MERCADOS DE SÃO 

BARTOLOMEU DE MESSINES - ESPAÇO PARA OUTROS EVENTOS - ERROS E OMISSÕES ”-------

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

 ----------- Presente informação do júri de concurso, lista de erros e omissões, de que se anexa 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar alista de erros e omissões nos termos e 

condições propostos pelo júri de procedimento. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O PRÉDIO MISTO, SITO EM CUMEADA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 

DE SILVES SOB N.º 7538/20060929, COM ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 40 SECÇÃO AD, DA 

FREGUESIA DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: José Dionísio Sequeira. ----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta de que se 

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

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

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

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

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE VENDA AMBULANTE DE CALÇADO, ÀS TERÇAS, 

QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, NA RUA MARIA EUGÉNIA DIAS FERREIRA, EM SÃO 

BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: José Rafael Rim Carrasco. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da seção de Taxas e Licenças, email, requerimento de que se anexa 

fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a venda ambulante de calçado, na Rua 

Maria Eugénia, em São Bartolomeu de Messines à terça, quarta e sexta, nos termos e condições da 

informação e considerar o teor do parecer emitida pela junta de freguesia de São Bartolomeu de 

Messines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.3 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO - PROGRAMA 

CULTURAL 365 ALGARVE, A CELEBRAR ENTRE A REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE (RTA) E 

O MUNICÍPIO DE SILVES - RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do setor da Cultura e minuta de contrato de apoio, de que se anexam 

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

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

28 de novembro de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.4 - ASSUNTO – RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

JURÍDICOS EM REGIME DE AVENÇA - JOÃO AIRES DE GOIS REIS". ----------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da seção Aprovisionamento, da seção de Gestão Administrativa de 

Pessoal e da Divisão de Gestão Urbanística de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévia favorável à contratação em 

epígrafe.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 2. --------------------------  

 ----------- Presente informação da seção 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 do PSD abstiveram-se. ---------  

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

 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 2.  

 ----------- Presente informação da seção 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 às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e do 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 dez 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.  ------------  

 


