
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 3  --------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017. -----------------------------  

 ----------- Aos vinte e cinco 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 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:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não houve ausências. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 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 8.323.263,87 € (oito milhões trezentos e vinte e três mil duzentos e sessenta e três euros 

e oitenta e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 524.530,05 € (quinhentos e vinte e 

quatro mil quinhentos e trinta euros e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------------  

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

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



 
 

 

 

 

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

Ordinária de vinte e cinco de janeiro de 2017 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar 

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

na gravação, sendo esta eliminada após a aprovação da ata.” ------------------------------------------------------  

 ----------- Continuou informando os presentes que “Na passada quinta-feira, dia 19 de janeiro, houve 

uma reunião informal com o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, em 

Portimão, para a qual a Dr.ª Isilda Gomes convidou todos os Presidentes de Câmara do Algarve. --------  

 ----------- A reunião foi bastante proveitosa, tendo aproveitado a oportunidade para levar ao 

conhecimento do Sr. Ministro um conjunto de situações que a todos nós preocupam e que têm sido 

sobejamente faladas nestas reuniões: Falei do problema das águas pluviais da E.N. 125, pois não está 

prevista a execução desta infraestrutura na rotunda de Alcantarilha; Abordei vincadamente as 

preocupações que temos relativamente ao estado da EN 124, dando conhecimento do número 

alarmante de acidentes de viação que têm ocorrido e do inqualificável abandono a que esta estrada 

tem sido votada, não sendo, sequer, prevista em orçamento a realização dos trabalhos que assegurem 

a manutenção de condições normais de circulação. Relembrei que, aquando da Orçamentação da 

Requalificação da EN 125, foi prevista também a da EN 124, mas depois foi retirada com a alegação 

de que não haveria verba suficiente para as duas obras, tendo esta sido preterida e mantida em estado 

de abandono até hoje, o que é inaceitável! --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta demanda pela realização das obras na EN 124 tem sido uma luta travada desde que 

tomamos posse, exercendo, frequentemente, pressão junto do Ministério do Planeamento e das 

Infraestruturas. O Sr. ministro, Dr. Pedro Marques, mostrou-se aberto à possibilidade de realização dos 

trabalhos e disse que iria verificar a situação.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também demonstrei a nossa preocupação relativamente à passagem de nível em São 

bartolomeu de Messines. Há muito que existe um projeto que contempla o alargamento da estrada e a 

criação de uma passagem de peões, pois como é do conhecimento de todos, tem havido muitos 

acidentes de viação, especialmente no sentido de Santana ou da Barragem, especialmente, ao pé da 

Igreja de São Pedro. A execução deste projeto tem sido repetidamente solicitada, mas até ao momento 

não obtivemos qualquer resposta. De acrescentar, que todo este processo reivindicativo já foi 

transposto para o papel e enviado para o respetivo ministério.  ------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Também falei acerca da necessidade de o comboio parar na estação de São Marcos da 

Serra. Em resposta a este pedido, foi-me dito que embora seja uma pretensão justificada e 

compreensível, não virá a ser aceite, pois parar o comboio num local onde raramente entram 

passageiros é demasiado dispendioso para a CP.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora, posso perceber a justificação, mas não posso concordar de todo com ela, pois a meu 

ver, a CP terá, com toda a certeza, modo de compensar esse alegado prejuízo, pois como é óbvio há 

estações mais rentáveis do que outras e financeiramente essas situações são calculadas e 

amortizadas. Para mais o comboio efetivamente para naquela estação, permanecendo com as portas 

fechadas, ora se isto já é uma realidade, porque não rentabilizar a paragem e acolher passageiros? 

Não percebo!----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De qualquer modo, o Sr. Ministro mostrou-se sensível a todas estas questões, mas vamos 

aguardar pelos resultados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mudando de assunto, para vos dizer, que o Sr. Eng. Professor José Saldanha Matos, 

responsável pelo estudo da problemática das cheias em Armação de Pêra, já entregou o diagnóstico 

de toda esta situação, que irá ser apresentada à população, pelo próprio Professor e pela sua equipa, 

muito provavelmente na 2.ª semana de fevereiro. Pretende-se sensibilizar a população para esta 

problemática, discutir a proposta e concertar soluções. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostava também de salientar o sucesso que o “Jazz nas Adegas” está a ter, não só no 

concelho, mas também a nível de toda a região do Algarve, promovendo e dando a conhecer o vinho 

de Silves, em estrita ligação com a música jazz, e isto mesmo não sendo Silves a “Cidade dos Vinhos”.  

 ----------- Mais, a Sra. Presidente deu conhecimento que, à data de 24 de janeiro de 2017, o valor dos 

fundos disponíveis era de 2.391.334,50 € (dois milhões trezentos e noventa e um mil trezentos e trinta 

e quatro euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Viária encontra-se na Freguesia de Armação de Pera, os dois tratores encontram-se no Algoz, a 

Equipa dos Pedreiros encontra-se na União de Freguesias de Algoz e Tunes (nomeadamente no 

Algoz) e na União de Freguesias de Alcantarilha e Pera (nomeadamente em Alcantarilha). A Equipa 

dos Calceteiros encontra-se na Freguesia de Silves. A Secção de Pintura encontra-se também na 



 
 

 

 

 

Freguesia de Silves (edifício da Câmara Municipal) e na União de Freguesias de Alcantarilha e Pera 

(nomeadamente em Alcantarilha).”  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- “1 – Hoje, a Biblioteca Municipal recebe a atividade intitulada “AEIOU: O leitor és tu…” pela 

Biblioteca Municipal de Albufeira, numa interatividade entre Bibliotecas Municipais, pelas 10h00 para 

os alunos do 1.º ciclo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 – Às 14h30 o Polo de Educação ao Longo da Vida de Tunes vai receber a atividade “Ciclo 

de Memórias” Cartilha Maternal, Conversas à Solta dinamizado pela técnica da Casa Museu João de 

Deus;  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 – Já no dia 28 de janeiro, tem início um ciclo de atividades designado por “Poesia n’a 

Praça” e que pretende dinamizar os Mercados Municipais e Feiras do Concelho através de uma 

iniciativa da Casa Museu João de Deus. Esta atividade decorrerá ao longo do ano de 2017 no 4.º 

sábado de cada mês. No próximo sábado será no Mercado Municipal de Silves, onde haverá uma 

banca dedicada à venda de livros de poesia e onde poderá também decorrer a troca por livros 

estrangeiros. A atividade contará ainda com pequenos apontamentos de leitura, oficinas de escrita e 

outras manifestações de caráter cultural, onde a poesia será a iguaria; -------------------------------------------  

 ----------- 4 – Ainda no dia 28, pelas 10h30, teremos na Biblioteca Municipal de Silves a atividade 

“Lemos em Família” no âmbito da Oficina de Literacia, dedicada a pais e outros familiares;  ---------------  

 ----------- 5 – Pelas 14h00, vamos continuar com as audições que estão incluídas no Projeto de Jovens 

Artistas do Concelho de Silves – 3.ª edição dedicada à música e à dança;  --------------------------------------  

 ----------- 6 – Pelas 15h00, no Museu Municipal de Arqueologia de Silves, decorrerá uma atividade 

designada por “Sítios com História – Acontecimentos Fantásticos com o Património” e consta de uma 

performance teatral com Neuza Dias e é uma atividade incluída no Programa “365 Algarve”;  -------------  

 ----------- 7 – Pelas 16h00, na Biblioteca Municipal de Silves decorrerá a apresentação do segundo 

caderno poético de Manuel Neto dos Santos, denominado “Juego de Espejos 2”. -----------------------------  

 ----------- “Juego de Espejos 2” é caderno poético trilingue, que reúne um conjunto de seis poemas de 

Manuel Neto dos Santos, cuja tradução do português para o espanhol ficou a cargo do poeta e tradutor 



 
 

 

 

 

Pedro Sanchez Sanz e de Simona Ailenii na tradução do português para língua romena. Será 

apresentado cá por Pedro Sanchez Sanz;  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8 – No dia 29 de janeiro, o Grupo de Teatro de Portimão “Playback”, vai estar na Sociedade 

de Recreio Messinense;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 9 – No dia 30 de janeiro, irão dar início ao “Clube de Leitura” na Biblioteca de Silves. ------------  

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

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

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio perguntando: “A rotunda em Pera vai ficar 

localizada onde estava previsto ou não?”. Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que “Mantem-se 

no local que estava previsto. Mas sei que ontem chegou alguma informação sobre o assunto e se 

houver alguma alteração nesse sentido, nós informaremos”. ---------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador prosseguiu colocando outra questão: “Já temos data para o terminus das 

obras na EN 125 no nosso concelho?” Ao que a Exma. Sr.ª Presidente respondeu “As obras de 

requalificação, se tudo correr bem, terminarão por volta do final de maio ou início de junho, isto de 

acordo com aquilo que me foi transmitido”.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuou o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo “Talvez seja o momento ideal para 

arranjar o pequeno troço que liga a EN 269 à rotunda grande de Alcantarilha e que se encontra cheio 

de buracos. Foi mais uma das situações que a Infraestruturas de Portugal ficou de tratar e que nunca 

chegou a arranjar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que a E.N.269 está toda arranjada, não fará muito sentido, na minha opinião, deixar 

este pequeno troço, que terá aproximadamente 100 metros, por arranjar. Assim, sugeria que, caso a 

Infraestruturas de Portugal não faça este pequeno troço no seguimento das obras que está e executar 

na EN 125, seja a Câmara Municipal a fazê-lo para que não fique como está e que tudo fique 

devidamente arranjado e em condições.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra situação, prende-se com o facto de ter apresentado alguns pedidos de esclarecimento 

no início do ano aos quais ainda não obtive resposta. Não são urgentes, tal como já tinha referido, mas 

gostava de efetivamente obter resposta às solicitações que fiz. -----------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Fiquei a saber que há muitos trabalhadores de baixa. Gostava de ver essa informação 

confirmada, através da indicação concreta do número de trabalhadores que se encontram nessa 

situação, os motivos das baixas e os setores a que estão afetos”. --------------------------------------------------  

 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente tomou a palavra dizendo “Relativamente ao troço que referiu, não sei 

se se recorda, mas faz parte integrante da EN 269 que foi rececionada pela Câmara naquele estado, 

ainda durante o período em que o Sr. Vereador cá esteve. E, de facto, a obrigação de fazer os 

trabalhos de recuperação do troço era da Infraestruturas de Portugal, que a entregou sem os ter feito, 

sendo que a câmara rececionou a estrada naquele estado. Não sei se chegou a fazer algum acordo, 

mas iremos verificar o que é que efetivamente ficou contemplado aquando da receção da via”. -----------  

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

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

 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

MORADIA, SITO MATOSOS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: José Martins das Neves. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO 

A HABITAÇÃO, SITO EM MESSINES DE BAIXO, EM SILVES. -----------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Maria de Jesus Martins das Neves. -------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento, 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-se a justificação apresentada pela requerente relativa aos 

afastamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



 
 

 

 

 

 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO/REDE DE VEDAÇÃO, SITO 

BARRANCO LONGO, NO ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: QBL, Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer e ata da 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por 

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

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

determinados por deliberação do 12/10/2016 e aceitar os projetos das especialidades. ----------------------  

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

 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO, SITO VALE DO OLIVAL, DE ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Urbanipêra, Sociedade de Construções, Lda. ------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Relatório da 

Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, e de informação da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente 

de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ficar o prazo de um ano para execução das 

obras de urbanização, autorizar que a correspondente garantia seja prestada através da hipoteca dos 

lotes n.º 1, 5, 10 e 11 pelo valor fixado para as obras de urbanização e emitir o correspondente título. --  

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

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, NA ALDEIA DAS 

PEDREIRAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e carta da 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e voltar à próxima reunião 

de câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE EDIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES RURAIS, SITO EM 

ODELOUCA, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Maria de Lurdes Duarte Matos Patrício. --------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, email, informação da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve 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 “EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DOS 

ARRUAMENTOS DA URBANIZAÇÃO SILGAMAR - FASE 1 - "EN 124-1" - APROVAÇÃO DO 

PROJETO "; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Divisão do Ordenamentos e Gestão Urbanística, cabimentos, de que 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto nos termos e condições das 

informações técnicas prestadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “EMPREITADA DE “EMPREITADA DE 

“REABILITAÇÃO DOS ARRUAMENTOS DA URBANIZAÇÃO SILGAMAR - FASE 1 - "EN 124-1" – 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO"; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presentes informações da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, cabimentos, anúncio 

programa de procedimento e caderno de encargos, de que se anexam fotocópias e se dão por 

transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 

procedimento por concurso público da empreitada referenciada em epígrafe, a despesa toral previsível 

de 628.515,71€ (seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e quinze euros e setenta e um cêntimos), 

acrescido de IVA, repartida nos termos constantes da informação, bem como aprovar as peças do 

procedimento em anexo, a composição do júri proposto e a delegação de competências no mesmo 

para solicitação e aceitação dos documentos de habilitação. ---------------------------------------------------------  

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

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



 
 

 

 

 

 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA VENDA 

DE BILHETES PARA PASSEIOS NO RIO ARADE, NA ZONA RIBEIRINHA.------------------------------------   

 ----------- REQUERENTE: Pedro Pereira. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada nos termos e 

condições da informação tendo em conta o parecer favorável emitido pela Junta de Freguesia. -----------  

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

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO 

DESFILE DE CARNAVAL, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2016, COM INÍCIO ÀS 15H00 

E TÉRMINO ÀS 24H00, A REALIZAR-SE NA RUA DA LIBERDADE, EM SÃO BARTOLOMEU DE 

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

 ----------- REQUERENTE: Grupo Amigos de Messines -----------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a 

requerente do seu pagamento nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REALIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2016, COM 

INÍCIO ÀS 15H00 E TÉRMINO ÀS 24H00, A REALIZAR-SE NA RUA DA LIBERDADE, EM SÃO 

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

 ----------- REQUERENTE: Grupo Amigos de Messines. ----------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a 

requerente do seu pagamento nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE 

ESPETÁCULO MUSICAL, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2016, COM INÍCIO ÀS 22H00 E TÉRMINO 

ÀS 06H00 DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016, NO ESTABELECIMENTO "GASOLINAS", NO SITIO 

DE CORTE PEREIRO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: SummerBliss, Lda. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada nos termos e 

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

 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 

O PRÉDIO MISTO, SITO EM BARRADA, EM BENACIATE, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 

REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 19111/20150203, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 

73, SECÇÃO IZ, E ARTIGOS MATRICIAIS URBANOS N.º 7778 E 7779, DA FREGUESIA DE SÃO 

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

 ----------- REQUERENTE: Leonel de Jesus Martins Santiago. --------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e mapa, de que se 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e certificar em 

conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM BENACIATE, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

PREDIAL DE SILVES SOB N.º 5219/19930512, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 219, 

SECÇÃO JZ, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Leonel de Jesus Martins Santiago. --------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e mapa, de que se 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e certificar em 

conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

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

O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM MESSINES DE CIMA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 

REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 6574/19960320, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 

32, SECÇÃO HQ, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------  

 ----------- REQUERENTE: Carola Maria Legde Dietrich. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e mapa, de que se 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e certificar em 

conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CASA QUINHENTISTA, DA 

TRAVESSA DO HOSPITAL, SITA EM SILVES, COM A CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE 

INTERESSE MUNICIPAL - RELATÓRIO FINAL.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do serviço de Património Cultural e mapa, de que se anexam fotocópias 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o bem em epígrafe, como 

Monumento de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos na informação técnica prestada.  

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

 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CASA OITOCENTISTA, DA RUA 

JOSÉ ESTEVÃO, SITA EM SILVES, COM A CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE 

INTERESSE MUNICIPAL - RELATÓRIO FINAL. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do serviço de Património Cultural e mapa, de que se anexam fotocópias 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o bem em epígrafe, como 

Monumento de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos na informação técnica prestada.  

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

 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CASINO DE ARMAÇÃO DE 

PÊRA, SITO EM ARMAÇÃO DE PÊRA, COM A CATEGORIA E GRAU DE MONUMENTO DE 

INTERESSE MUNICIPAL - RELATÓRIO FINAL; ------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do serviço de Património Cultural e mapa, de que se anexam fotocópias 

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o bem em epígrafe, como 

Monumento de Interesse Municipal, procedendo nos termos propostos na informação técnica prestada.  

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

 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SILVES NA BOLSA DE TURISMO 

DE LISBOA 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação do Turismo e cabimento, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.12 - ASSUNTO PEDIDO DE REFORÇO DE RÚBRICA, PARA A MEDIDA DE APOIO 

SOCIAL A CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presente informação da Ação Social, e cabimento, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROJETO DE OPERAÇÃO DA REABILITAÇÃO URBANA DE SILVES. ---  

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento do 

Território, projetos, outros formulários e minuta de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.    

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Projeto de Operação de Reabilitação 

Urbana de Silves, a sua remessa ao Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., mais se 

determina submeter o presente a discussão pública pelo prazo de 30 (trinta) dias e os projetos de 

regulamentos municipais do PAHAB e do PARJPI pelo mesmo período. -----------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera aprovar a minuta de aviso relativa à discussão pública dos instrumentos 

acima elencados, tudo nos termos e condições constantes da informação técnica. ----------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA FIXAR O MONTANTE MÁXIMO DE ENCARGOS 

COM O RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPAÇÃO DOS POSTOS 

DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL DE 2016. ---------------------  

 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar nos seus termos e condições. -------------  

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

 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 3. ------------------------  

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria com três (3) votos a favor do executivo permanente, 

aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Sr. Vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ----  

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

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

3. ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria com três (3) votos a favor do executivo permanente, 

aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os Sr. Vereadores do PSD e do PS 

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

 


