
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 11  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  -------------------  
 ------------------------------------------------------------ MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ------------------------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017. -------------------------------   
 ----------- Aos vinte e nove dias do mês de março 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 foi aprovada qualquer ata. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 9.475.846,38 € (nove milhões quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos e quarenta e 
seis euros e trinta e oito cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 521.860,20€ (quinhentos e 
vinte e um mil oitocentos e sessenta euros e vinte cêntimos). --------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de câmara 
ordinária de 29 de março 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.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu a sua intervenção dizendo: “Vou entregar as informações 
relativas ao solicitado na reunião de câmara da passada semana. Estas respeitam ao número de 
contadores de água existentes e ao número de contadores instalados, desde 2013 até ao presente 
ano. Consta também da mesma as receitas obtidas e os valores pagos à Águas do Algarve.  -------------  
 ----------- Da análise destes números resulta que conseguimos, em 2016, diminuir a diferença existente 
entre o montante pago e a receita obtida, que se fica, entre outros fatores, a dever ao forte 
investimento que temos realizado na prevenção e na reparação das condutas por forma a evitar fugas 
de águas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por fim, de mencionar que no mesmo documento também se encontra descrito o ponto de 
situação do Projeto da Praia Grande. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De informar ainda que ficou decidido que as reuniões da AMAL-Comunidade Intermunicipal 
do Algarve passariam a ser realizadas com mais frequência e não só às segundas-feiras como tem 
sido pratica. Esta alteração prende-se com o facto de muitas vezes não se conseguir analisar todos os 
pontos da ordem de trabalhos, por ser excessivamente extensa. ---------------------------------------------------  
 ----------- A propósito destas reuniões, foi na passada segunda-feira aprovado o mapa de investimento 
no PAMUS – Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, onde é dada primazia à Ecovia do 
Algarve, e à mobilidade suave em todas as suas vertentes.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Outro dos pontos da Ordem de Trabalhos foi o referente ao estudo técnico e financeiro que a 
Águas do Algarve pretende realizar, tendente à entrega dos sistemas municipais de distribuição de 
água em baixa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E ainda bem que este ponto estava agendado para se poder clarificar a posição de cada um 
dos presidentes de câmara acerca desta matéria. Como já vos tinha dito, na reunião com o Secretário 
de Estado do Ambiente a opinião que foi transmitida, ou melhor, a posição que os autarcas tomaram 
perante o Secretário de Estado, foi de anuência com a posição defendida pelo mesmo, ou seja, que 
houvesse um estudo técnico ou financeiro que analisasse a entrega dos sistemas municipais de 
distribuição de água em baixa à Águas do Algarve, S.A., e ninguém opinou em contrario, a não ser a 



 
 

 

 

 

Presidente de Silves e o Presidente de Loulé. Todos os outros mostraram-se favoráveis à pretensão 
do Secretário de Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ora, mais uma vez digo, ainda bem que este ponto foi agendado, pois afinal ninguém está de 
acordo com a entrega da água em baixa à Águas do Algarve. Aquilo que unanimemente foi decidido é 
que vamos permitir a realização do estudo, mesmo contra a nossa vontade e já sabendo o que o 
mesmo estudo vai dizer!------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E corroborando isto, parece que o Sr. Secretário de Estado é da opinião que o segundo aviso 
do POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos, venha a 
privilegiar apenas propostas de âmbito intermunicipal. Se assim for iremos ter um problema!”--------------
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Mudando de assunto para dizer que ontem comemorou-se o Dia Nacional dos Centros 
Históricos e nós demos um grande destaque à cidade de Silves e ao seu inigualável centro histórico. A 
vereadora Luísa Luís e toda a sua equipa fizeram um trabalho de excelência, estando por isso de 
parabéns. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi emocionante ver a cidade cheia de gente e a participar ativamente nas atividades 
propostas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra informando: “Dando seguimento ao proposto no 
âmbito do orçamento participativo, foi concluída a colocação dos equipamentos que compõem o 
circuito de atividade física no Enxerim. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A equipa da rede viária encontra-se na freguesia de São Marcos da Serra e na União de 
Freguesia de Alcantarilha e Pêra, a equipa dos Pintores encontra-se na freguesia de Silves, tal como a 
equipa dos Calceteiros. Um dos tratores encontra-se na freguesia de S. Marcos da Serra e o outro na 
freguesia de S. Bartolomeu de Messines.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, passando a informar os presentes 
sobre as seguintes atividades a decorrer no concelho:  ----------------------------------------------------------------  

 -----------  Informar que no passado dia 24 decorreu, no auditório da Câmara Municipal de Silves, uma 
reunião do ACES Barlavento com a presença da Delegada de Saúde e dos agentes locais, de modo a 
que se possa dar contributos para a elaboração do Plano Local de Saúde que estará em linha com o 
Plano Nacional para 2017/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta reunião tem hoje continuação, no centro de Saúde de Portimão, com os restantes 
municípios e agentes locais dos Barlavento e culminará com uma reunião distrital no próximo dia 4, em 
Faro, nas instalações da Segurança Social; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Ontem foi assinalado o Dia Nacional dos Centros Históricos na nossa cidade com um 
programa diversificado o qual mereceu a atenção da TVI que se deslocou a Silves para fazer uma 
reportagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O dia contou com personagens da História que receberam, nos vários monumentos e 
equipamentos, os visitantes durante todo o dia, bem como um “paddy paper” pelo Centro Histórico, 
dinamizado pelos utentes do desporto sénior; momento musical na Escada da Sé; a afixação em 
edifícios do Centro Histórico de imagens dos objetos mais relevantes expostos ou em reserva no 
museu Municipal, intitulada o “Museu fora de si” e culminou com uma palestra, pelo Professor Manuel 
Ramos, dedicada à Cruz de Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  No dia 31 de março regressa o Lado B no Teatro Mascarenhas Gregório, com o Grupo 
Senhoritas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Esta Sexta-feira será comemorado o 15.º Aniversário da FIESA, com um novo conceito de 
“cidade de areia” e uma nova exposição num tributo às sete artes. -------------------------------------------------  

 -----------  No dia 31 tem início em S. Bartolomeu de Messines o projeto com a Missão de reativar o 
oficio da Latoaria, relembro que este foi um projeto desenvolvido em parceria com a Proactivetur e a 
Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines e que ganhou o único Prémio da EDP a Sul do 
Tejo. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De salientar que a Câmara, em conjunto com a Proativetur, apresentou uma candidatura ao 
projeto “A Arte do Latoeiro”, do Programa Tradições 2016-2018 da EDP Produção, e com grande 
satisfação foi o único aprovado a sul do tejo, tendo sido escolhido de entre 105 candidaturas e está 
entre os 9 vencedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Também participamos no Projeto Tasa no qual resultaram peças originais que são vendidas a 
nível nacional e internacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Exma. Senhora Presidente retomou a palavra, dizendo: Na semana de 19 e de 26 de abril, 
não haverá reunião, devido ao período da Páscoa e ao 25 de abril, sendo a ultima reunião a 12 de abril 
e regressaremos a 3 maio”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu conhecimento que, à data de 28 de março de 2017, o valor dos fundos disponíveis 
era de 4.520.804,34 € (quatro milhões quinhentos e vinte mil oitocentos e quatro euros e trinta e quatro 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto tomou a palavra dizendo “Agradeço a informação 
disponibilizada, e congratulo-me com todas estas iniciativas e boas práticas que veem engrandecer o 
nosso Concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca do fornecimento de água, gostaria que me informassem, se possível, do valor que o 
município deixou de receber por não terem sido efetuados cortes. O valor que a câmara está a 
suportar, pela falta de pagamento da água por parte dos munícipes e gostaria ainda de saber quando é 
que preveem que estas situações estejam normalizadas. -------------------------------------------------------------  
  ---------- Finalizo convidando todos a estarem presentes no III Aniversário do Encontro de Veículos 
Clássicos, que será comemorado no domingo, dia 02 de abril, aproveitando a ocasião para entregar a 
cada um de vós esta lembrança, que será também oferecida aos participantes no encontro, para além 
das laranjas, que serão também oferecidas no evento. “ --------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra, solicitando ao Dr. Ricardo Tomé que apresente o ponto 
de situação do PDM – Plano Diretor Municipal de Silves, que se encontra em elaboração. -----------------  
 ----------- O Sr. Dr. Ricardo Tomé tomou a palavra, elucidando os presentes “Estamos na fase final do 
plano e estamos a terminar os relatórios, e a preparar a cartografia. -----------------------------------------------  
 ----------- Por causa da integração dos Planos Especiais, relativos às três barragens e ao POC- Plano 
da Orla Costeira, encontramo-nos em concertação com a Agencia Portuguesa do Ambiente e com a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), uma vez que estas entidades não se 
decidem acerca da melhor metodologia a utilizar para esta integração. De qualquer forma, iremos 
apresentar a nossa proposta para não ficarmos reféns desta posição”. -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo: “O que eu noto é que parece que estas entidades não 
dispõem de muitas diretrizes, ficando à espera da opinião dos nossos técnicos, sem nada definirem ou 
decidirem, dai termos optado por apresentar a nossa proposta.” ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo: “A esse propósito é de referir que 
confiamos plenamente no trabalho que está a ser desenvolvido por esta equipa. Gostaria agora de 
saber se as propostas, que têm sido apresentadas nas entidades tutelares, relativas aos processos de 
legalização de construções, que correm termos no TAF- Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, têm 
ou não sido acolhidas por aquelas.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que o Sr. Dr. Ricardo Tomé respondeu: “Todas as que conseguimos desafetar da REN e 
da RAN, em princípio sim, não tendo, no entanto, ainda sido emitido o parecer por parte da Comissão 
da Reserva Agrícola ”.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando: “E relativamente aos 
Perímetros Urbanos, as propostas têm sido bem recebidas?” --------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo: “ O Dr. Ricardo Tomé defende a ideia da 
concentração dos perímetros urbanos, e é compreensível, mas esta solução não é a que melhor 
defende a população do concelho, as nossas particularidades e tradições! Dou o exemplo frequente 
das pessoas que adquirem um pedaço de terreno, ou o herdam, e pretendem construir junto à casa 
dos seus pais ou familiares. É uma forma de estar ou filosofia de vida muito própria dos centros rurais.-
-----------------------------------------------É compreensível que a concentração e a aglomeração de centros 
urbanos sejam defendidas, especialmente do ponto de vista da racionalização da despesa e dos 
gastos com a recolha dos resíduos, com o saneamento, com as acessibilidades, com as escolas, entre 
outros, em detrimento do povoamento disperso, compreende-se perfeitamente. Mas também é 
absolutamente defensável o ponto de vista das nossas populações rurais, que de outro modo, ver-se-
iam obrigados a abandonar os seus locais de origem, contribuindo assim para o problema da 
desertificação do interior do nosso concelho. Esta questão tem que ser ponderada e, na minha opinião, 
dever-se-á permitir o aumento dos perímetros urbanos, mas de modo controlado e sustentável. E é 
exatamente isso que iremos defender.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio questionando: “Quando preveem o 
encerramento de todos os trabalhos?” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que o Sr. Dr. Ricardo Tomé respondeu: “Julgo que com a cartografia entregue, o trabalho 
ficará tecnicamente finalizado no prazo de um mês.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto começou a sua intervenção dizendo: “Já fiz parte da equipa 
e enalteço o trabalho desta divisão que é de excelência. Nesta câmara temos um corpo técnico que 
tem um trabalho de excelência. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este PDM será feito para ajudar as pessoas. Será um PDM dos “”afetos””, mas terá de 
cumprir as regras instituídas. As preocupações apresentadas pelo Dr. Fernando Serpa são também as 
nossas e o PDM pode vir a ser uma ferramenta muito importante para a resolução de muitos 
problemas, como é o caso das atividades turísticas ligadas ao ambiente.” ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, NO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/06, SITO EM CRUZ GRANDE OU VALE TALEGA, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Arnaldo José Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, auto de vistoria de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, proceder à receção definitiva das obras de 
urbanização e à libertação da caução prestada no estarmos da informação. O Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa declarou-se impedido e ausentou-se da sala. ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/06, SITO EM CRUZ GRANDE OU VALE TALEGA, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Arnaldo José Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, auto de vistoria de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, proceder à receção definitiva das obras de 
urbanização e à libertação da caução prestada no estarmos da informação. O Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa declarou-se impedido e ausentou-se da sala. ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISCINA, EM PRÉDIO SITO 
NA RIBEIRA DA EIRA VELHA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Canto das Ninfas, Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofícios, ata e 
informações da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve, planta, cadastro e certidão de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO SITO NO 
MOURICÃO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Christian Robert René Henri Lemiere. ----------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE REDUÇÃO DO VALOR DA GARANTIA BANCÁRIA, 
RECEÇÃO PROVISÓRIA DO LOTEAMENTO TITULADO COM O ALVARÁ N.º 1/10, SITO EM 
RIBEIRO MEIRINHO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Eugénio António & António Eugénio, Lda. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reduzir o valor da caução para montante de 
37.061,11€ (trinta e sete mil e sessenta e um euros e onze cêntimos) nos termos da informação. --------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM 
PISCINA, EM MORADIAS SITAS NA RUA DA BOAVISTA, N.º 55-57, EM SILVES. --------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Trendpower, Imobiliario e Turismo, Lda. -------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento, 
ofício da Direção Regional de Cultura do Algarve Certidão, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura aceitando as 
justificações apresentadas, devendo ser dada legal publicidade quanto ao não cumprimento das 
normas técnicas sobre acessibilidades. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO 
SITO EM AREIAS, EM PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Lopes Bernardino. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Fiscalização 
Municipal, ofício e ata da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA 
NA SERRA DAS BOUÇAS, EM PÊRA - OFÍCIO EMITIDO PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E 
FISCAL DE LOULÉ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Isabel Oliveira Ferreira Benz e Herdeiros. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício do tribunal, 
contestação, citação do tribunal e outros de que se anexam fotocópia e se dão por transcritos.  ----------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e transmitir aos 
Serviços do ministério Público afetos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé. ----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADO PELO 
ALVARÁ N.º 12/2006, SITO NA FAZENDA CARAVELA, EM ALCANTARILHA. --------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Finobral, Construções. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimentos, 
informações da Divisão de Obras Municipais e Trânsito e da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a justificação para não apresentação dos 
projetos da rede viária e da rede de gás. Mais delibera aceitar a cedência ao domínio público de 
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 destinada a arruamentos e espaços verdes. ----------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
IV GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO CARLOS CALADO 2017, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, A 
REALIZAR-SE NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 
08H00 E TÉRMINO ÀS 14 H00 – RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- 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 ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
1.º CONVÍVIO DA PÁSCOA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017, A REALIZAR-SE NO PAVILHÃO ANEXO 
À ESCOLA EB 2/3 DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 19H00 E TÉRMINO ÀS 
03H00. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: União Desportiva Messinense. -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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 isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos do disposto da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE ESPAÇO PARA VENDA DE BIJUTARIAS E DIVERSOS, NA 
AVENIDA MARGINAL, EM SILVES, DURANTE TODO O ANO. ----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Emília da Silva Reis -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia, informação do Serviço de Fiscalização e 
requerimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a venda ambulante de Bijutarias, na 
Avenida do Rio, em silves, com caráter de permanência, nos termos e condições das informações, e 
considerando o teor do parecer emitido pela Junta de Freguesia de Silves. -------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA O BAILE DE 
FINALISTAS DO 4.º ANO DA EB1 DE ALCANTARILHA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017, A REALIZAR-
SE NA CASA DO POVO DE ALCANTARILHA, PÊRA E ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 19H30 
E TÉRMINO ÀS 01H00 – RATIFICAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação de Pais e Encarregados de Educação ao Agrupamento de 
Escolas de Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos do disposto da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA O 3.º ANIVERSÁRIO 
DO ENCONTRO MENSAL DE VEÍCULOS CLÁSSICOS DE ARMAÇÃO, NO DIA 2 DE ABRIL DE 
2017, A REALIZAR-SE NO ANTIGO MINI-GOLF DE ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 09H30 E 
TÉRMINO ÀS 16H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos do disposto da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA O 3.º ANIVERSÁRIO 
DO ENCONTRO MENSAL DE VEÍCULOS CLÁSSICOS DE ARMAÇÃO, NO DIA 2 DE ABRIL DE 
2017, A REALIZAR-SE NO ANTIGO MINI-GOLF DE ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO ÀS 09H30 E 
TÉRMINO ÀS 16H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos do disposto da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE PREFERÊNCIA DO PRÉDIO SITO NA ZONA ENVOLVENTE AO GRUPO ESCOLAR N.º2 - 3.º 
ESQ.º, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 3883/19901207 
INSCRITO NA MATRIZ URBANA COM O ARTIGO N.º 5433, DA FREGUESIA DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Maria Julieta Correia Vieira Frade. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
notificando a requerente em conformidade. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE PARQUE DE FEIRAS E MERCADOS DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES - ESPAÇO PARA FEIRAS E OUTROS EVENTOS, ADJUDICADO A MANUEL ANTÓNIO 
& JORGE ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, S.A. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do (AOP) Apoio aos Órgãos e Oficial Público e minuta do contrato, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato mandatando a Exma. 
Sra. Presidente para sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO, POR AJUSTE DIRETO, À EMPRESA SIMPLY TRAVEL. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE TEIA D‘IMPULSOS 
PARA DESPESAS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO EVENTO. ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação setor 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 da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA DA REVISTA 
XARAJIB-8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Biblioteca, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço de venda ao público da publicação 
identificada em epígrafe em 10,00€ (dez euros) nos termos da informação.- ------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 9.  -----------------------  
 ----------- Presente informação do setor da 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. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
9.---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da 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 das 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 quarenta e cinco 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.  -------------  
 


