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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 20  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- ---------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017--------------------------   
 ---------- Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal no Auditório Municipal, reuniu pelas dez horas, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da 
mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Eng.º Domingos João Calado Matias e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina. ------     
 - -------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. 
Fernando Serpa que se fez substituir pelo Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que 
a Sra. Vereadora Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia sucessivamente na lista, 
não pode estar presente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Anabela Cristina Martins Louçã, 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 12.794.962.09 € (doze milhões setecentos e 
noventa e quatro mil novecentos e sessenta e dois euros e nove cêntimos, e o de operações 
não orçamentais é de 372.324.47€ (trezentos e setenta e dois mil e trezentos e vinte e quatro 
euros e quarenta e sete euros). ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de 
Câmara Ordinária Pública, 14 de junho de 2017 que, como habitualmente, será gravada para 
auxiliar quem está a elaborar a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz esta 
será esclarecida na gravação, sendo eliminada após a aprovação da ata.” --------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu, apresentando o ponto de situação dos trabalhos 
relativos à alteração do PDM (Plano Director Municipal), que havia sido solicitado em anterior 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- “Aguarda-se o agendamento de uma reunião com a APA/ARH e a CCDR Algarve 
para concertar a integração dos PEOT (Planos Especiais do Ordenamento do Território) no 
PDM, pois existem dúvidas devido à falta de definição de metodologias para o efeito, por 
parte destas entidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Está-se a concluir o REOT (Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território) 
com a inclusão dos novos compromissos urbanísticos que têm vindo ultimamente a reunião 
de Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aguarda-se a homologação da cartografia de base, por parte da DGT (Direcção Geral 
do Território), que está um pouco atrasada. Apesar de já se estar a trabalhar com a 
cartografia de 2015 a mesma ainda não está homologada”. ---------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu comunicando que se encontra preocupada 
relativamente ao evento Pirate Week, informando que foi remetido um email, na sexta feira 
passada (09-06-2017), dirigido à Associação Polis Apoteose e à Junta de Freguesia de 
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Armação de Pêra (uma vez que esta entidade se apresentou na última reunião de Câmara 
como interlocutora do evento Pirate Week), expressando essa preocupação pelo o facto de, 
aquela data, ainda não ter dado entrada o pedido das licenças para a realização do evento.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Evento esse salientou, que desde logo a Câmara Municipal de Silves se mostrou 
aberta para facilitar o que fosse necessário para a sua realização, embora se tente passar a 
ideia contrária e clarificou que se assim não fosse, as propostas para a isenção de taxas de 
ocupação da via pública de 2015 e 2016 não teriam sido da iniciativa do presente executivo 
permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. prosseguiu no uso da palavra, dizendo: “Esta semana voltámos a 
insistir no pedido, tendo sido recebido um email, enviado por parte da Andarte, onde é dito 
que esta foi convidada pela Polis Apoteose para ser sua parceira na organização do evento 
Pirate Week, tendo ficado acordado que seria a Andarte a solicitar as licenças e isenções 
necessárias, pois julgava poder beneficiar das isenções de taxas, à semelhança do que 
aconteceu nos eventos “Mostra de Artes de Ofícios de Armação de Pêra – Páscoa” e “FAGAP 
– Feira de Artesanato e Gastronomia de Armação de Pêra” em 2015 e 2016. Agradece tal 
facto e conclui nestes exatos termos que vou citar: “Percebemos, agora, que beneficiámos 
dessa isenção por estamos a organizar eventos de promoção do artesanato e aí sim, 
enquadrarem-se no âmbito desta associação. Face a tudo o exposto solicitamos, por esta via, 
a V. Exa. que considere sem efeito os requerimentos que a si lhe dirigimos no dia 18 de maio 
de 2017, decisão que já transmitimos à associação Polis Apoteose. Certos que o assunto em 
questão não deixará de merecer da parte de V. Exa. e dos serviços dessa edilidade toda a 
atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.” --------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu relatando: “No mesmo dia, a Câmara Municipal 
de Silves recebeu, da parte da Polis Apoteose, um email de resposta à comunicação de 9 de 
junho de 2017, sobre o pedido de licenciamento para realização do evento “Pirate Week”, 
onde é dito que: “ a alteração ao Regulamento Municipal traduz-se num entrave à 
indispensável captação de investimento privado de suporte às manifestações culturais.” --------
-------Tendo a Exma. Sra. Presidente explicado que estranhava quando se dizia que houve 
alteração do Regulamento, pois não estava a ver que Regulamento é que se alterou, tanto 
mais que se solicitou à Polis Apoteose que fizesse os pedidos em seu nome, como tem feito 
nos outros anos.-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu no uso da palavra, dizendo: “Esta Câmara nada 
tem a opor à realização do Pirate Week, pelo contrário, por mais do que uma vez, solicitámos 
à Polis Apoteose que apresentasse o pedido das respectivas licenças. De esclarecer, e que 
fique bem claro, que o regulamento municipal que permitiu a concessão das isenções nos 
anos de 2015 e de 2016 é o mesmo que permitiria as isenções em 2017. ---------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
 ---------- Aliás, a única novidade deste ano, e não foi apresentada por esta câmara, foi a 
presença da Andarte como requerente dos pedido de licenças. A mesma Andarte que vem 
agora dizer, que reconhece que este evento não se enquadra no âmbito da sua associação e 
agradece todas as situações anteriores que foram viabilizadas.--------------------------- -------------  
 ----------  Friso que ninguém está a impedir qualquer tipo de investimento, muito menos do 
âmbito cultural, porque se há um investimento que este executivo tem feito tem sido no 
âmbito cultural, e nisto nós temos apostado bastante, permitindo que as coletividades locais 
desenvolvam as suas atividades. Com muito esforço, nós temos conseguido apoiar as 
coletividades, quer em termos financeiros quer em termos logísticos. Por isso, não 
compreendo e apelava ao bom senso das instituições e das coletividades em geral, mas das 
instituições em particular, porque elas não se representam a si mesmas, elas representam 
uma população”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Exma. Sra. Presidente mencionou ainda que numa deslocação a Armação de Pêra 
lhe foi dito pela população que a Junta de Freguesia, uma vez que a Câmara não permitia a 
realização do Pirate Week, o iria deslocar para a Senhora da Rocha. Situação que esperava 
não se vir a verificar, pois se a associação do concelho, Polis Apoteose, atendendo a tudo o 
que já foi exposto, nomeadamente a disponibilidade da Câmara para agilizar tudo o que for 
necessário, assim cheguem os pedidos de licenças, viesse a realizar o evento fora do 
concelho, seria lamentável. Terminando por apelar ao bom senso e ao entendimento entre 
todas as partes envolvidas especialmente das instituições públicas. ----------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra para informar sobre a distribuição do pessoal 
operacional pelo concelho, sendo que: -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “Os pedreiros estão na freguesia de Silves e São Marcos da Serra e Tunes, os 
pintores encontram-se em Silves, a rede viária em Silves e São Bartolomeu de Messines. -----  
 ---------- Os calceteiros estão em Armação de Pêra (e que entrou em serviço uma empresa de 
prestação de serviços que irá cobrir todo o concelho na reposição da calçada).”-------------------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente informou ainda que “o tractor roça mato está na estrada de 
Algoz/São Bartolomeu de Messines.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís, tomou a palavra informado: -------------------------  
 ---------- “A partir de hoje e até ao dia 25 de julho a Casa Museu João de Deus terá patente a 
exposição de artes plásticas “Ondas do Mar” de Maria Amélia Ramos. -------------------------------  
 ---------- De 15 a 18 de junho a cidade de Silves recebe o Festival da Cerveja, na Praça Al 
Muthamid, numa organização do Silves Futebol Clube. ---------------------------------------------------  
 ---------- Dia 16 de junho o Polo de Educação ao Longo da Vida de São Bartolomeu de 
Messines apresenta a Peça de Teatro “Ato do Curandeiro”, de António Aleixo, na Sociedade 
de Instrução e Recreio de Messines. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 17 de junho, a partir das 16 horas, a Casa de Cultura Islâmica e Mediterrânica, 
inaugura a exposição de pintura da artista Sara Domingues, intitulada “Uma Abstração Visual 
do Som” atividade a cargo do Celas. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A partir do dia 19 de junho, a Praia dos Pescadores em Armação de Pêra, irá ter 
disponível uma biblioteca de praia, proporcionando a todos os que frequentam a praia, a 
possibilidade de desfrutar de leituras à beira-mar, numa iniciativa da Câmara Municipal de 
Silves. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No dia 22 de junho a actividade “Sou Professor por Um Dia”, dinamizado pelo Pólo de 
Educação será dedicado a “Conhecer Melhor a Nossa Aldeia”, pelo Pólo de São Marcos da 
Serra. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Dia 23 de junho, o “Algarve Intemporal (ciclo de divulgação artística) ” chega a Tunes, 
ao edifício da Junta de Freguesia, pelas 21horas e 30 minutos e conta com a atuação da 
Afonso Dias e a confraria de gastronomia do Algarve. -----------------------------------------------------   
 ---------- De 23 a 24 de junho, os Santos Populares de S. João com marchas populares são 
festejados em São Bartolomeu de Messines (organizado pela Casa do Povo), em Armação de 
Pêra (organizado pela Junta de Freguesia), em Tunes (organizado pela Associação das 
Comunidades de Tunes), em Alcantarilha (pela Sociedade Alcantarilhense) e em São Marcos 
da Serra (pelo Centro de Dia). ------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Ainda no dia 24 de junho a atividade “Poesia na Praça” dinamizada pela Casa Museu 
João de Deus, estará no mercado Municipal de Alcantarilha. --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís concluiu informando que os produtores de 
vinho do concelho de Silves foram mais uma vez premiados em dois concursos internacionais 
de grande relevância no mundo dos vinhos: o concurso Mundial de Bruxelas e o “La 
Selezione Del Sindaco” de  Itália, no qual a Câmara Municipal de Silves participa como 
interlocutor de participação desde 2014.  ----------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Neste último concurso, os vinhos “João Clara” ganharam no mês passado a medalha 
de ouro, reserva de 2014, e ainda medalha de prata, tinto 2015, la Selecção del Sindaco e 
mais duas medalhas de ouro no concurso Mundial de Bruxelas. ----------------------------------------  
 ---------- No concurso Mundial de Bruxelas os vinhos “Cabrita” receberam uma medalha de 
ouro e outra de prata e a “Quinta do Francês” ganhou duas medalhas de ouro. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra para dizer que não iria entrar em 
polémicas, apenas fazer um pequeno comentário aos dois assuntos que a Senhora 
Presidente referiu no ponto das Informações. Relativamente ao PDM disse ter ideias 
divergentes das da Exma. Sra. Presidente, as quais respeitava. ----------------------------------------  
 ----------  Prosseguiu dizendo continuar a pensar que o “Pirate Week” e o PDM poderiam ter 
ser resolvidos de forma diferente e que se assim tivesse sido, provavelmente, não se estaria 
num impasse relativamente ao PDM e não se estaria na iminência de o “Pirate Week,” poder 
ir para outro concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra informando ter recebido um 
email, que se encontrava dirigido à Sra. Presidente da Câmara, mas que lhe foi 
reencaminhado, da parte de um munícipe que se queixa do lixo acumulado fora dos 
contentores, que deitam um cheiro nauseabundo, em São Lourenço do Palmeiral. Continuou 
dizendo que o munícipe solicitou nesse email que se mandasse verificar os locais, referindo 
ainda o cheiro “quase esgoto a céu aberto” entre São Lourenço do Palmeiral e a ribeira de 
Alcantarilha. A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto concluiu perguntando se o assunto foi 
verificado e se foi dada resposta ao munícipe. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente usou da palavra para responder que não sabia responder 
neste momento a este caso em concreto, mas que, em vários locais, era bem visível que 
muitas pessoas depositavam, nesta altura do ano, lixo em torno dos contentores (camas, 
restos de móveis e coisas do género). Referiu, como exemplo, que na sexta-feira passada, no 
final do dia, no próprio centro da cidade de Silves, verificou a existência de um colchão, um 
estrado, um sofá e outros lixos. ----------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Prosseguiu dizendo que é necessário que estes casos sejam logo comunicados para 
se promover uma recolha extra e que estas situações são passíveis de multa. ---------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto sugeriu então, que se colocasse 
informação a respeito, ao que a Exma. Sra. Presidente esclareceu que tal situação já foi 
ponderada, mas que era necessário ter disponível um camião afecto unicamente àquele 
serviço, para que as pessoas pudessem ligar e prontamente ser efetuada a recolha.------ ----- - 
 ---------- No que diz respeito ao cheiro a esgoto, a Exma. Sra. Presidente esclareceu que há 
de facto um problema na ligação que foi feita à Estação de Tratamento de Águas Residuais. 
Em alguns locais realizaram uma ligação gravítica e noutros colocaram bomba de 
escoamento e que junto a São Lourenço do Palmeiral optaram pela ligação gravítica, sendo 
que a gravidade não é suficiente e que por isso os detritos permanecem algum tempo 
naquela zona. O problema já foi diagnosticado pelas Águas do Algarve, SA que comunicaram 
que precisavam averiguar se haveriam mais alguns problemas para que quando fossem 
corrigir, o diagnóstico estivesse completo. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra para dizer que relativamente ao 
evento Pirate Week lamentava que a situação se tenha desenvolvido da forma que a Sra. 
Presidente descreveu. Que da sua parte houve sempre total disponibilidade para que as 
coisas pudessem avançar e chegassem a bom fim com a realização do evento. ------------------  
 ----------  Continuou, manifestando preocupação perante a possível realização do evento fora 
da freguesia e do concelho, não havendo, na sua opinião, razão para que tal aconteça e 
apelava a que houvesse bom senso de todas as instituições envolvidas, porque, pelo que lhe 
era dado a conhecer, não havia razão para que o evento não se fizesse nos moldes em que 
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se tem vindo a realizar. Por fim, apresentou a sua disponibilidade para colaborar em tudo o 
que fosse possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina prosseguiu referindo-se, a propósito de alguns pontos 
da ordem de trabalhos, ao fornecimento de refeições nas escolas do concelho, dizendo 
existirem duas modalidades de fornecimento das refeições: uma, feita pela Câmara Municipal, 
através da contratação de uma empresa, e outra, pelo agrupamento de escolas. Questionou 
se a opção pelas modalidades existentes seria feita por razões financeiras e se seriam 
escolha da Câmara ou dos agrupamentos, e se já havia sido ponderado optar pela de menor 
custo e aplicá-la a todo o concelho. -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para dizer que “Relativamente à 
alimentação fornecida nas escolas não era prática atender em primeiro lugar ao aspecto 
financeiro.“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Conduto Luís tomou a palavra para clarificar que “Não 
é a Câmara Municipal que decide se o fornecimento de refeições é através de catering ou não 
nas escolas. Os agrupamentos de escolas é que solicitam à Câmara esse fornecimento, 
tendo em conta as condições que têm ou não para fornecer as refeições. O Agrupamento de 
Escolas de Silves não tem tido essa capacidade dai existir catering nas escolas deste 
agrupamento e não existir no Agrupamento de Escolas Silves Sul, até porque a a distância 
entre as escolas EB2,3 que têm cantina para confeccionar as refeições é muito menor e há 
forma de transportar a comida.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Calado Matias, tomou a palavra transmitido: “Peço 
ajuda à Senhora Presidente para ajudar a população sobre o enceramento do banco 
Millennium”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Exma. Presidente respondeu “ O que poderia fazer neste momento era 
escrever uma carta às entidades competentes.” -------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO EXISTENTE DESTINADA A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E PISCINA, SÍTIO 
DA PEDREIRA, CONCELHO DE SILVES. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Alan Edwin Dobson e Catherine Dobson. ----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e outros de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SITO MALHÃO, ALCANTARILHA EM 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, CONCELHO DE SILVES. -----------  
 ---------- REQUERENTE: Bruno Filipe Bernardino Martins. ------------------------------------------------  
 ---------- 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 
ternos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO REGIME 
DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, PARA O PRÉDIO SITO NA RUA DO PALMEIRAL, 94, 
ALGOZ.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves, CRL. --------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o pedido de constituição de 
propriedade horizontal, nos termos e condições da informação, certificando em conformidade.  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO PARA COLOCAÇÃO DE REDE DE VEDAÇÃO, 
LOCALIZADO EM REGA OU FRALDA DO SERRO GORDO, FREGUESIA DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES. ----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando da Silva. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício das 
Infraestruturas de Portugal e Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve, ata e fotos 
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 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, SITO ASSUMADAS DO ALGOZ, EM TUNES. -----   
 ---------- REQUERENTE: Joaquim José Torradinhas Canastro. -----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão noe 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE DEMOLIÇÃO DE 
EDIFÍCIO, DESTINADO A ARMAZÉM, LOCALIZADO EM RUA PROJECTADA, ARMAÇÃO 
DE PÊRA, CONCELHO DE SILVES. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel Vieira Lopes. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e outros de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO EM PRÉDIO URBANO, SITO NO BAIRRO 
SENHORA DO PILAR, RUA 1ºDE MAIO NO ALGOZ – PROJETO DE ARQUITETURA. --------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Aliete Vilarinho do Carmo, cabeça de casal de herança. --------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, caderneta 
predial certidão e declaração 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, isentando o requerente do cumprimento das disposições 
relativas a lei das acessibilidades dando de tal publicitação. ---------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA CONSUMO PRÓPRIO, EM PRÉDIO 
RÚSTICO, SITO NA LAMEIRA, ALCANTARILHA. ----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Morgado da Lameira, Empreendimento Turístico e Golfe, S.A. --------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, classificação 
e qualidade do solo, alvará de construção e ofícios do Ministério da Administração Interna e 
Ministério da Economia e da Inovação 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE 
OBRAS, ALTERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, ALVARÁ. LOTE N.º11/06, LOTE N.9, SITO 
QUINTA DOS VALES, VALES DO ALGOZ, ALGOZ. -------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Novo Banco, S.A. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, fotos de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título e 
conceder a licença especial para conclusão das obras pelo prazo de 3 (três) meses, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
PROPRIEDADE HORIZONTAL, PARA O PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO ALEIXO E 
QUINTA DAS FLORES, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Vitorino Vieira Cavaco. ------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 pedido de constituição de 
propriedade horizontal, nos termos e condições da informação, certificando em conformidade.  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO RELATIVO À AÇÃO DE 
INSTALAÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS, NOS TERMOS DO DL N.º 96/2013, EM 
PARCELAS DE PRÉDIOS RÚSTICOS SITOS EM PERO JANEIRO E PERO LOURENÇO, 
FREGUESIA DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Viver Serra – APDSBA. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------  
----------5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA A BENACIATE E LAVAJO - APROVAÇÃO DO PROJETO E ABERTURA DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA.----------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, e cabimento de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de execução. Mais se 
delibera aprovar e autorizar a aplicação do procedimento – Concurso Público – à empreitada 
identificada em epígrafe, a despesa previsível de 442.000.00 € (quatrocentos e quarenta e 
dois mil euros) para o ano de 2017 e de 618.208,08 € (seiscentos e dezoito mil duzentos e 
oito euros e oito cêntimos) para o ano 2018, acrescida de iva à taxa legal em vigor, ainda 
aprovar as peças do procedimento em anexo e a composição do júri. --------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
------------6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A 
REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DE MARCHAS POPULARES NOS DIAS 17 E 24 DE JUNHO E 
01 DE JULHO DE 2017, A REALIZAR-SE NO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA, EM 
ALCANTARILHA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 02H00.------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa Alcantarilhense.  --------------------------------------  
 ---------- Presente informações da União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra e da 
Sociedade Recreativa Alcantarilhenses, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------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 artigo 7º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DAS FESTAS DOS SANTOS POPULARES, NOS DIAS 17 E 24 DE JUNHO E 
01 DE JULHO DE 2017, A REALIZAR-SE NO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA EM 
ALCANTARILHA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa Alcantarilhense. ---------------------------------------  
 ---------- Presente  informações da União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra e da 
Sociedade Recreativa Alcantarilhenses, 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 artigo 7º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO 
DE UM ESPETÁCULO MUSICAL EM RECINTO COBERTO E FECHADO, NO 
ESTABELECIMENTO DENOMINADO "GASOLINAS" EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, COM INICIO ÀS 22H00 DO DIA 1DE JUNHO E TÉRMINO ÀS 6:H00 DO DIA 11 
DE JUNHO DE 2017 – RATIFICAÇÃO.-------------------------------------------------------------------------
----------REQUERENTE: SummerBliss,Lda.---------------------------------------------------------------   
 ---------- Presente informações da União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra e da 
Sociedade Recreativa Alcantarilhenses, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.-  
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO PELO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DO PRÉDIO, SITO NO BAIRRO DO ENXERIM - LOTE 18 EM SILVES, 
DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
654/19860303, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O N.º 4687.---------------------- 
 ---------- REQUERENTE: José Gomes Batista da Silva. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e outros de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia 
Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE PREÇOS A PRATICAR NA XIV FEIRA MEDIEVAL 
DE SILVES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, da Divisão de Cultura, Turismo e Património, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.--------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os preços constantes na 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE 
CÂMBIO REAL DA XIV FEIRA MEDIEVAL DE SILVES AO SILVES FUTEBOL CLUBE.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informações, da Divisão de Cultura, Turismo e Património, e informação da 
Senhora Vereadora e formulário de candidatura de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos e 
condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 
DOS ROUPEIROS REAIS DA XIV FEIRA MEDIEVAL DE SILVES AO SILVES FUTEBOL 
CLUBE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- Presente informação da Divisão de Educação Desporto Juventude e Ação Social, 
informação da Senhora Vereadora e formulário de candidatura de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos e 
condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALUGUER DE GERADORES, PARA O FESTIVAL DA 
CERVEJA 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações do Sector de Eletricidade, informação e ficha de cabimento de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a realização da despesa, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO REFERENTE AO CONSUMO DE 
ELETRICIDADE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE PÊRA, ENTRE 26 DE 
FEVEREIRO E 26 DE MARÇO DE 2017.----------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informações do Setor de Desporto, informação e ficha de cabimento de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a realização da despesa, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 6.10 - ASSUNTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - TRANSFERÊNCIA DE 
VERBAS, PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES, REFERENTE AOS MESES 
DE SETEMBRO A DEZEMBRO ANO LETIVO 2017/2018.------------------------------------------------ 
 ---------- Presente informações, e informação e ficha de cabimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a realização da despesa, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.11 - ASSUNTO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE 
VERBAS, PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES SUL, REFERENTE AOS 
MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO ANO LETIVO2017/ 2018.------------------------------------- 
 ---------- Presente informações, do Setor de Educação, informação e ficha de cabimento de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a realização da despesa, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 6.12 - ASSUNTO - TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICO ANO LETIVO 2017/2018 
- TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES, 
DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS 
CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E CEF - MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 
DE 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informações, do Setor de Educação, informação e ficha de cabimento de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
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---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a realização da despesa, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO 
PÚBLICO - LOTE 1, A CELEBRAR COM A EMPRESA PETRÓLEOS DE PORTUGAL - 
PETROGAL, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato em epígrafe 
e mandatar a Exma Senhora Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.14 - ASSUNTO – INFORMAÇÃO RELATIVA AOS PROCEDIMENTOS DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO DE 2017 NOS TERMOS DO N.º4 E N.º12 
DO ART.49 DA LEI N.º42/2016 DE 28 DE DEZEMBRO.--------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação, do Serviço de Aprovisionamento de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------6.15 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA FORNECIMENTO 
CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2017/2018 (CONCURSO 
PÚBLICO N.º71/SAPR/2017) - RELATÓRIO FINAL.-------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação do júri, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa Gertal S.A, o 
fornecimento de refeições escolares para o ano letivo 2017/2018, pelo valor unitário de 1.12 € 
(um euro e doze cêntimos), até ao valor total de 134.960. 00 € (cento e trinta e quatro mil 
novecentos e sessenta euros) acrescida de iva à taxa legal em vigor. --------------------------------  
Bem como aprovar todas as propostas constantes do relatório final do procedimento. -----------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PDM DE 
SILVES- REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS.--  
 ---------- Presente informação, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – 
Ordenamento Territorial de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do PDM 
(Plano Diretor Municipal de Silves) e a sua remessa à Assembleia Municipal. ----------------------  
Mais se delibera aprovar a minuta de aviso a publicar em Diário da República. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.17 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO PELO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DO PRÉDIO, SITO NA RUA DAS OLIVEIRAS, LOTE 21 - BAIRRO DO 
ENXERIM, EM SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 6418/20010713, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O N.º 
4305.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Andreia Sofia Lourenço Martins. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e outros de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia 
Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- -- 6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 18.------------ 
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 ---------- Presente informação do setor de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do Executivo 
Permanente, aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6.19 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 18.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do Executivo 
Permanente, aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------E sendo onze horas e 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.  -   
 


