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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 35  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ------------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017------------------- 
  --------- Aos vinte dias do mês de novembro 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 Luíza Medeiro Conduto Luís, Dr. Maxime Sousa Bispo, Dr. Rogério Santos Pinto, 
Dr. José Pedro da Silva Soares e Dra. Fátima Maria Semedo Ramos Matos. -----------------------  
 ---------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não houve ausências. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Dra. Isabel Alexandra Lopes Cavaco Cabrita, Chefe da Divisão 
Jurídica e Administrativa da Câmara Municipal de Silves.  ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 34 da reunião de Câmara realizada a 6 de 
novembro de 2017.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 11.779.081,08 € (onze milhões, setecentos e 
setenta e nove mil e oitenta e um euros e oito cêntimos), e o de operações não orçamentais é 
de 439.573,26€ (quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e três euros e vinte e 
seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de 
Câmara Ordinária, de 22 de novembro 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, 
esta será esclarecida na gravação, sendo a mesma eliminada após a aprovação da 
correspondente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria de vos informar que hoje, em sede do Conselho Intermunicipal da AMAL 
(Comunidade Intermunicipal do Algarve), iremos efetuar um balanço do CRESC Algarve 2020 
/ Portugal 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Amanhã o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e a Universidade do 
Algarve irão promover o Fórum Regional para a Internacionalização, inserido no Projeto 
Internacionalizar + Algarve, que tem como objetivo potenciar o sucesso da internacionalização 
das PME localizadas nos Territórios de Baixa Densidade do Algarve, especialmente nos 
setores do Turismo e Lazer, Mar e Agroalimentar, procurando reforçar a notoriedade 
internacional da marca Algarve.------------------------------------------------------------------------------- 
Relembro a agenda dos eventos e actividades que irão decorrer no nosso concelho, apelando 
a todos para que se envolvam e participem ativamente nas mesmas. A este propósito, de 
realçar a segunda edição do "Fim de Semana com Sabor a Laranja", que foi apresentada no 
sábado, dia 18 de novembro, no Mercado Municipal de Silves com o propósito de “despertar o 
apetite” para as iguarias que ai vêm. Esta apresentação contou com provas de “Vinhos de 
Silves”, um showcooking de creperia e a presença de um stand de venda de sumo de laranja 
natural.---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- - 
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 ---------- No mesmo dia decorreu a edição de outono da “Corrida 4 estações do ano” e pelas 
16h30, na Biblioteca de Silves, Paulo Pires apresentou o livro Escrytos – Crónicas e Ensaios 
sobre Cultura Contemporânea.----------------------------------------------------------------------------- ------  
E por fim, dar-vos conta de que o Grupo de Teatro Sénior de Silves levou à cena a peça “O 
passado e o presente”, na Sociedade de Instrução e Recreio Messinense. Trata-se de uma 
peça preparada pelos próprios, no âmbito do projeto de Teatro Sénior, desenvolvido nos 
Polos de Educação ao Longo da Vida, e que já “subiu ao palco” de outras freguesias do 
concelho.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente tendo prestado as seguintes informações:-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------- “Os pedreiros encontram-se no Algoz e em Armação de Pêra; os pintores estão em 
Messines e em Alcantarilha; o sector da rede viária está em Messines, Armação de Pêra e no 
Algoz; os calceteiros encontram-se em Silves e o trator corta-mato encontra-se em S. Marcos 
da Serra”. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  --- -------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Dada a palavra pela Exma. Sr.ª Presidente aos Exmos Senhores Vereadores, tomou 
dela a Sr.ª Vereadora, Dr.ª Fátima Matos, que colocou as seguintes questões:-----------------
“Em primeiro lugar, gostaria de saber se já foi entregue o relatório acerca das casas de banho 
da escola EB 1 de Silves.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Em segundo lugar, e a propósito dos dois processos de casas degradadas que vêm hoje a 
reunião, gostaria de saber se já equacionaram a possibilidade de constituir ARUS (Áreas de 
Reabilitação Urbana) nas Freguesias de São Bartolomeu de Messines e de Alcantarilha.”------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------Em resposta à primeira das questões colocadas, foi pela Sr.ª Vereadora Luiza Luis 
dito que os serviços iriam proceder à substituição dos equipamentos sanitários, sem prejuízo 
de uma futura intervenção mais profunda.-------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à segunda questão colocada, foi pelo Sr. Vereador Dr. Maxime Bispo 
respondido que essa possibilidade já tinha sido equacionada com os serviços, mais 
especificamente para as Freguesias de São Bartolomeu de Messines e para a União de 
Freguesias de Alcantarilha e Pêra, estando convicto que poderão vir a ser uma realidade 
ainda no decurso deste mandato. Acrescentou ainda que a reabilitação e a conservação do 
edificado, independentemente de se situar ou não em área específica de reabilitação, tem 
sido uma prioridade, dando como exemplo as medidas de incentivo à realização de obras de 
reabilitação e conservação, que foram introduzidas pelo novo Regulamento Municipal de 
Urbanismo, através da descida significativa dos montantes das taxas que visam exactamente 
incentivar a reabilitação e a conservação dos edifícios.--------------------------------------------------- 
----------A Exma. Sr.ª Presidente tomou a palavra acrescentando que não seria viável recorrer 
à figura do PARU (Plano de Ação de Regeneração Urbana) para essas zonas, uma vez que o 
financiamento estatal disponível é pouco expressivo, não permitindo a sua efectiva dispersão 
por outras freguesias para além de Silves, onde os investimentos a realizar são mais 
avultados. Concluiu dizendo que efectivamente estas Áreas de Reabilitação Urbana poderão 
vir a ser uma realidade, não graças aos financiamentos estatais, mas sim aos incentivos 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- No uso da palavra, o Sr. Vereador Dr. José Pedro Soares colocou as seguintes 
questões:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----“Gostaria de saber se a Câmara tem conhecimento de uma rotura numa conduta, situada 
na ponte do Enxerim, que faz com que a pressão da água na zona da Pedreira diminua, para 
além do inerente desperdício de água que é obviamente inaceitável. --------------------------------- 
----------Solicito ainda que me seja entregue informação acerca dos consumos de água quer 
públicos quer privados, bem como acerca da quantidade de água adquirida à Águas do 
Algarve, SA, por forma a aferir os valores relativos às perdas de água.”----------------------------- 
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----------Finalmente, e sem querer de todo por em causa o parecer jurídico que foi emitido, 
mas dadas as dúvidas que ainda me assistem acerca das situações em concreto em que me 
devo declarar impedido, peço à Sr.ª Presidente que solicite parecer à Associação Nacional de 
Municípios Portugueses acerca deste assunto”------------------------------------------------------------ 
---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra e respondeu à questão colocada, dizendo que 
os serviços estiveram a aguardar pela autorização da Infraestruturas de Portugal, SA para 
poderem intervir, uma vez que se trata de uma estrada nacional. Acrescentou que não é a 
primeira vez que esta situação de atraso na emissão da licença ocorre, recordado o caso das 
obras no Falacho onde aconteceu precisamente o mesmo.--------------------------------------------- 
 ---------- A Exam Sr.ª Presidente interveio, esclarecendo que mesmo com todo este atraso, a 
execução dos trabalhos já está adjudicada é terá a duração de um mês. Quanto à informação 
solicitada acerca das perdas de água a mesma será entregue, tal como será solicitado o 
parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses.--------------------------------------------- 
 ----------  ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --- ------------------------------------------------ 
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM PISCINA 
NO PRÉDIO URBANO, SITO ASSUMADAS DO ALGOZ, EM TUNES – PROJETO DE 
ARQUITETURA. ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Amazing Mountain Unipessoal, Lda. -- ------------------------------------------ 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -- ----------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. O Sr. Vereador Dr. José Pedro Soares declarou-se impedido tendo-
se ausentado da sala no momento da votação. --------------------------------------- ------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A IMÓVEIS DEGRADADO, 
LOCALIZADO NO GAVETO DA RUA DO PALMEIRAL COM A TRAVESSA DE ACESSO À 
ESCOLA DO ALGOZ. ----- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Ana Cristina Serpa e Vitor Serafim. -- ------------------------------------------- 
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, fotos, 
plantas de localização, informação dos serviços de fiscalização, ofício da junta de freguesia 
do Algoz e do Agrupamento de Escolas do Algoz de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para proceder 
aos trabalhos preconizados no Auto de Vistoria de 29 de outubro de 2015, no prazo de 30 
(trinta) dias, sem prejuízo da obrigação de promoção imediata de todos os trabalhos que se 
mostrem necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e bens, sob pena de execução 
coerciva dos trabalhos em apreço. --- ----------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS A FACHADA DO EDIFÍCIO N.º 3, DA RUA AFONSO III, EM SILVES. --------------- 
  --------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, informação do 
Serviço Municipal de Proteção Civil e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a administração do condomínio 
para proceder aos trabalhos preconizados no Auto de Vistoria de 07 de novembro de 2017 no 
prazo de 30 (trinta) dias sem prejuízo da obrigação de promoção imediata de todos os 
trabalhos que se mostrem necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e bens.---------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A EDIFÍCIO DEVOLUTO 
LOCALIZADO NO GAVETO DA RUA SAMORA BARROS CONFINANTE COM AS ESCADAS 
PINTOR BERNARDO MARQUES, EM SILVES. --- ----------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --- ---------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para proceder 
aos trabalhos preconizados no Auto de Vistoria de 31 de outubro de 2017 no prazo de 30 
(trinta) dias sem prejuízo da obrigação de promoção imediata de todos os trabalhos que se 
mostrem necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e bens. - ------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GARAREM 
E PÉRGULA EM PRÉDIO, SITO NO BOIÃO EM SÃO MARCOS DA SERRA – PROJETO DE 
ARQUITETURA. ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Isabel Maria Guerreiro. --- ---------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da 
Junta de Freguesia de São Marcos da Serra e requerimento de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ---- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação, considerando a justificação apresentada relativamente à 
implantação da edificação e os pareceres da Divisão de Obras Municipais e Trânsito e da 
Junta de Freguesia se São Marcos da Serra. O Sr. Vereador Dr. José Pedro Soares declarou-
se impedido tendo-se ausentado da sala no momento da votação. - ------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO DE VEDAÇÃO, SITUADO NO LOTE N.º 14 NA QUINTA DE S. SEBASTIÃO EM 
ALCANTARILHA, UNIÃO DE FREGUESIAS ALCANTARILHA/PÊRA, SILVES. - -------------------- 
 ---------- REQUERENTE: João Carlos Correia Monteiro.--- ------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística 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, considerando a justificação apresentada pelo requerente.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMÓVEIS DEGRADADO, LOCALIZADOS NA 
RUA DE CIMA EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --- ---------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. - -------------------- 
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício, 
informação do serviço de fiscalização e fotos de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 
30 (trinta) dias, proceder aos trabalhos constantes no Auto de Vistoria de 09 de outubro de 
2014, se prejuízo para a execução imediata de todos os trabalhos que se mostrem 
necessários à salvaguarda da segurança de pessoas e bens, sob pena de poder vir a ser 
decretada a posse administrativa do imóvel. ---- --------------------------------------------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
MURO DE VEDAÇÃO, EXISTENTE EM PRÉDIO, SITO NAS FORNALHAS, FREGUESIA DE 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --- ------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- REQUERENTE: Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva. -- ------------------------------------ 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento 
e certidão predial de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  - --------------------------- 
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 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionalismos da deliberação de 12 de outubro de 2016 e emitir o correspondente alvará 
de obras. ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A ESPAÇOS ENVOLVENTES AOS 
LOTES 3 E 4 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO ROGEL, RUA MONSENHOR 
SEZINANDO OLIVEIRA ROSA, EM ALCANTARILHA. -- --------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Maria Cardoso. --- -------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informações do serviço de fiscalização, fotos e email do requerente de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --- ----------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o Sr. Manuel Maria Raposo 
Gomes para, no prazo de 15 (quinze) dias proceder à remoção das construções e dos 
animais, bem como proceder à limpeza do espaço em questão, sem prejuízo para a tomada 
imediata de todas as medidas que se mostrem necessárias para salvaguarda da segurança e 
salubridade pública. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADA 
A HABITAÇÃO EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO, SITUAÇÃO EM MALHÃO ALCANTARILHA, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, CONCELHO DE SILVES. ------------ 
 ---------- REQUERENTE: Michel Gerard Auvin. --- ------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, plantas de localização e parecer da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 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. --- --------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO EXISTENTE NA 
FRACÇÃO “C” SITUADO NO SEGUNDO PISO, LOCALIZADO NO LARGO DOS MÁRTIRES 
DA PÁTRIA N.º3, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Pedro Miguel Infante da Silva Gonçalves Matias/ Joana Luis 
Guinote. ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---- -------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionalismos da deliberação de 28 de junho de 2017 e aceitar os projetos de 
especialidade, nos termos e condições das informações. -- ------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO EXISTENTE EM PRÉDIO, SITO ZIMBREIRA, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES – PROJETO DE ARQUITETURA. --- ------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Sílvia Isabel Sacramento Gomes. --- -------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão 
Comprovativa de Construção antes de 1951 de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. O Sr. Vereador Dr. José Pedro Soares declarou-se impedido tendo-
se ausentado da sala no momento da votação. --- ------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANISTICA 
PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTADA NA QUINTA DA SAUDADE 
EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----- ------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -- ----------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta de alteração 
da operação de loteamento nos termos e condições da informação e proceder à consulta 
pública.--- ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA, A IMPLANTAR 
NO LOGRADOURO DA FRAÇÃO “E” NO LOTE 3 NA URBANIZAÇÃO RUBAFER I, SITO EM 
MONTES MOURINHOS, ARMAÇÃO DE PÊRA. -- ----------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Maria Goreti dos Santos Ruas Ferreira. -- ------------------------------------- 
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -- ---------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. O Sr. Vereador Dr. José Pedro Soares declarou-se impedido tendo-
se ausentado da sala no momento da votação. --- ------------------------------------------------------------ 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.15 – ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE 
DE INSTALAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS, ASA, EM PRÉDIO 
RÚSTICO, SITO NAS AREIAS, TORRE EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -- ----------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: Rabat & Galinier, Lda. ---- ---------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, cadastro e 
informação e ofício da Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  ----- ------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos 
termos e condições da informação. ---- -------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE VEDAÇÃO NO PRÉDIO MISTO, SITO MONTE VELHO EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES – PROJETO DE ARQUITETURA. -- ----------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Gisélia da Palma Simões Gonçalves. -- ---------------------------------------- 
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, fotos e informação do 
serviço de fiscalização de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------- - 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura e aceitar os 
projetos de especialidade nos termos e condições das informações. O Sr. Vereador Dr. José 
Pedro Soares declarou-se impedido tendo-se ausentado da sala no momento da votação. ------ 
 ---------- -- ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 4.17 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO DE MORADIA EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, SITO EM PEDREIRAS, 
FREGUESIA DE SILVES. ----- -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Mark Rohan. --- ----------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da 
Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve, fatura do Ministério de Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural, planta de localização, instituto geográfico português e 
alteração da construção do requerente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos 
termos e condições da informação. --- --------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- 4.18 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE 
HABITAÇÃO EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, SITO NO POÇO BARRETO, FREGUESIA 
DE SILVES – PROJETO DE ARQUITETURA. --- ------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Maria Helena da Rosa Carrasquinho Alves de Macedo. ------------------ 
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofícios e 
informações da Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve, caderneta predial, 
parecer da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e foto 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. ---- -------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -- ------------------------------------ 
 ---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CM 1025 - ANÁLISES DE 
ERROS E OMISSÕES. ----- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, informação e ficha 
de cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  - -------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os erros e omissões nos termos 
e condições da informação. --- -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - ANÁLISES DE ERROS E OMISSÕES. ---------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, informação e ficha 
de cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  - --------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar os erros e omissões nos termos 
e condições da informação. --- ------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  --- -------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE 
DA DIVISÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, - Dr.ª ISABEL ALEXANDRA LOPES CAVACO 
CABRITA. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  - -------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. -- ----------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – DESPACHO DE NOMEAÇÃO DE ANA PATRÍCIA COSTA 
SANTOS ATAÍDE, COMO RESPONSÁVEL PELA SECÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E 
EXPEDIENTE E APOIO AOS ÓRGÃOS E AO OFICIAL PÚBLICO.--- ---------------------------------- 
 ---------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. -- ----------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – DESPACHO DE NOMEAÇÃO DE MARCO ANTÓNIO BAETA 
JÓIA, COMO CONSELHEIRO LOCAL PARA A IGUALDADE. --- ---------------------------------------- 
 ---------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  - -------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. -------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. --- --------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  - --------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. Mais se delibera a 
sua remessa à Assembleia Municipal. ---- ----------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO 
MUNICÍPIO DE SILVES NA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS - 2.ª 
AVALIAÇÃO - ENGENHEIRO JOSÉ VILARINHO MASCARENHAS FIGUEIRA SANTOS. ------- 
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. - ---------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -- -------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO 
MUNICÍPIO DE SILVES NOS CONSELHOS GERAIS DOS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
SILVES E SILVES SUL. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente proposta e informação do Setor de Educação de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  ---- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. - -------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL EM RECINTO COBERTO E FECHADO, A 
REALIZAR-SE NO ESTABELECIMENTO "GASOLINAS", SITUADO NO CORTE PEREIRO, 
EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, COM INÍCIO 
ÀS 22H00 E TÉRMINO ÀS 6:00H DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2017 – RATIFICAÇÃO. ----- 
 ---------- REQUERENTE: Summerbliss, Lda. ---------------------------------------------------------------- -- 
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, e 
requerimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -- -------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM MOGAS, INSCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL SOB O N.º 11226/20061115, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO 
N.º 46 DA SECÇÃO "LQ", DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, 
CONCELHO DE SILVES. ----- -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- REQUERENTE: Fábio André da Silva Esteves. -- ------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação 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 e certificar em conformidade. ---- ------------------------------------------------------------------------ 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS – 
RETIFICAÇÃO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídico e Administrativa, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  ---- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à retificação nos termos da 
informação. ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, COM RECURSO A LISTA UNITÁRIA 
DE ORDENAÇÃO FINAL, PARA 2 (DOIS) ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA DE 
ATIVIDADE DE CANTONEIRO DE LIMPEZA, PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 
E AMBIENTE. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- Presente proposta, ofício da ANMP, homologação, lista unitária de ordenação final, 
informação e ficha de cabimento, informação da Divisão Financeira e declaração de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --- --------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -- ------------------------- 
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 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO NO 2-º  
CIRCUITO DAS “CORRIDA DAS 4 ESTAÇÕES” DO ANO 2017/2018 – RATIFICAÇÃO. -------- 

 ---------- Presente informação do setor de desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho. ----- --------------------- 
 ----------  - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE SILVES E O AQUÁTICO CLUBE DE SILVES, NO ÂMBITO DO 
DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DE NATAÇÃO PURA, PARA A ÉPOCA 2017/2018.  
 ---------- Presente informação do setor de desporto e protocolo de cooperação de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --- --------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo e 
mandatar a Exma. Senhora Presidente para a sua outorga. -- -------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE 
SILVES PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS DE POLO AQUÁTICO PELA PORTINADO – 
ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE PORTIMÃO, INSERIDOS NO ENCONTRO ALGARVE – 
ANDALUZIA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017 – RATIFICAÇÃO. -- ------------------------------ 
 ---------- Presente informação do setor da educação e requerimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  ---- -------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho. -------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATOS - PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR COM AS COLETIVIDADES 
DESPORTIVAS, NO ÂMBITO DO" PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
DESPORTIVO (PAMAD) - 2017". --- ------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- Presente informação do setor desporto e contrato programa de desenvolvimento 
desportivo de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -- ----------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e 
mandatar a Exma. Senhora Presidente para a sua outorga. - --------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, PARA OS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE SILVES E SILVES SUL, REFERENTE AOS AUXÍLIOS 
ECONÓMICOS - 2017/2018. ----- ---------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação do setor de educação, ofício do agrupamento de escolas Silves 
sul, informação e ficha de cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a transferência de verba, nos 
termos e condições da informação. --- ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PREÇOS DE VENDA PARA MERCHANDISING 
- TAPETES DE RATO E SACOS. ---- ---------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação do Gabinete de Informação e Relações Públicas - GIRP, de que 
se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar os preços de venda de acordo com 
a proposta. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SILVES 
SUL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES 
AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO. -- ------------------------------------------ 
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 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, informação do Setor de 
Educação e acordo de colaboração de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta e mandatar a Exma. 
Senhora Presidente para a sua outorga. ----- ------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO A CELEBRAR ENTRE A 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO/ DO BARLAVENTO – MUNICÍPIO DE SILVES O 
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE AS ÁGUAS DO ALGARVE, S.A E NATURA XXI, LDA. ------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e minuta de acordo de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --- ----------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta e mandatar a Exma. 
Senhora Presidente para a sua outorga. ---- -------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.19 - ASSUNTO – EXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE OU IMPEDIMENTO DO 
VEREADOR NÃO PERMANENTE – PARECER JURÍDICO. -- -------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. Mais se delibera 
solicitar parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses. -- --------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.20 - ASSUNTO – PARECER PRÉVIO GENÉRICO FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - ANO DE 2018. --- ------------------------------------------------------ 
 ---------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à 
Assembleia Municipal. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.21 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIOS PARA A REALIZAÇÃO DA 17.ª SUBIDA 
IMPOSSÍVEL - 2017 – RATIFICAÇÃO. ---- --------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação do setor do Desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho. - -------------------------  
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.22 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 
2016/2017 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE SILVES/ ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE SILVES, DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES 
PARA OS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF. ---------------- 
 ---------- Presente informação do setor de Educação e ficha de cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  ---- -------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a transferência de verba nos 
termos e condições da informação. -- ---------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.23 - ASSUNTO – CEI - CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO - TRANSFERÊNCIA 
DE VERBA. ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade e informações e fichas de 
cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.-------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa nos 
termos e condições da informação. --- --------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.24 - ASSUNTO – PROPOSTA DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO.---------- 
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 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -- -------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria aprovar a proposta. O Sr. Vereador Dr. José 
Pedro Soares declarou-se impedido e ausentou-se da sala no momento da votação. ------------- 
 ----------  ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.25 - DESPACHO A DETERMINAR O LUTO MUNICIPAL E A COLOCAÇÃO DA 
BANDEIRA MUNICIPAL A MEIA HASTE, ATENTO O FALECIMENTO DO SR. JOAQUIM 
MANUEL CABRITA NETO, OCORRIDO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017. - ------------------- 
 ---------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  - -------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade ratificar o despacho. - -------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.26 - CEI – CONTRATO EMPREGO – INSERÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA.  
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade, informações e fichas de cabimento 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -- -------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade autorizar a realização da despesa, nos 
termos e condições da informação. --- --------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.27 - PROPOSTA DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO 
À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SILVES DESTINADO 
A REPARAÇÃO DE AMBULÂNCIA. ---- ------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente informação do Gabinete de Apoio à Presidente, fatura, email e informação e 
ficha de cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade conceder o apoio financeiro, nos termos 
e condições da informação. ----- ----------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.28 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 29. - ---------------------------- 
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade e modificação ao orçamento e as 
grandes opções do plano de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------ 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria aprovar a proposta. Os Vereadores do PSD 
abstiveram-se. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.29 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º29. ----- 
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade e modificação ao orçamento e as 
grandes opções do plano de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------ 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria aprovar a proposta. Os Vereadores do PSD 
abstiveram-se. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.30 – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 
2018. ---  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente relatório da Divisão Financeira de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------A Exma. Sra. Presidente iniciou a discussão deste ponto da ordem de trabalhos 
dizendo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------“Tal como foi apanágio do anterior executivo, também esta proposta de Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2018 se encontra acompanhada do relatório com a 
fundamentação da política orçamental e as linhas de orientação estratégica que para além de 
conter a metodologia que presidiu à elaboração destes documentos, permite a sua fácil e 
rápida consulta, dando assim amplo cumprimento ao princípio da transparência que deve 
pautar toda a actividade da “causa pública”.---------------------------------------------------------------- 
 ---------- Também nesse sentido reunimos com todos os grupos políticos, que se encontram 
representados no Assembleia Municipal, com exceção dos representantes do PSD, que por 
duas vezes não puderam comparecer.-----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- De ressalvar que o cumprimento da taxa legal de execução da receita acima dos 85% 
tem sido amplamente superado, e pela primeira vez na história do poder local democrático em 
Silves, esta equipa garantiu taxas de execução da receita acima dos 85% como a tutela 
determina: 2014 (89,5%), 2015 (93%) e 2016 (92%). Em 2017 os dados provisórios apontam 
também para a obtenção de taxa de execução acima daquele valor.---------------------------------- 
----------Trata-se de um orçamento rigoroso e credível que consigna receitas reais sem 
projectar a venda de imoveis, tais como o Casino de Armação de Pêra, a Herdade de São 
Bom Homem ou o Bairro da Caixa d'Água; com uma política fiscal “amiga do cidadão e das 
famílias”, sendo marcado pela aplicação da taxa mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), pela adoção do IMI familiar que beneficia as famílias com 1, 2 e 3 descendentes, e pela 
isenção de IMI e IMT no domínio da reabilitação urbana. Também reflete a aplicação do novo 
Regulamento de Taxas e Licenças Municipais (revisto em baixa), que contempla a concessão 
efetiva de diversos incentivos fiscais, nomeadamente a isenção do pagamento da taxa 
municipal pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas, quando 
esteja em causa a recuperação do património classificado ou em vias de classificação ou 
acções de reabilitação na ARU de Silves, e a atribuição de incentivos financeiros à 
reabilitação urbana através da implementação de dois programas municipais específicos, o 
programa de apoio à recuperação dos jardins e pátios interiores (PARJPI) e o programa de 
apoio à melhoria das condições de habitabilidade (PAHAB).----------------------------------------------  
 ---------- A proposta de orçamento eleva-se a 39,6 milhões de euros, isto é, um acréscimo de 
700 mil euros, comparativamente a 2017, cujo orçamento se fixou nos 38,9 milhões de euros. 
Prevêem-se receitas correntes no valor de 36,4 milhões de euros e despesas correntes no 
montante de 27,1 milhões de euros, o que originará a criação de poupança corrente (9,3 
milhões de euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Um dos traços diferenciadores deste orçamento é precisamente o aumento das despesas 
com pessoal, na ordem do milhão de euros, cujas razões se prendem com a necessidade de 
recompor e requalificar o quadro de pessoal através de novas contratações, o 
descongelamento das carreiras da função pública, reposições remuneratórias e reversão de 
outros direitos. Outro traço marcante e inovador do orçamento reporta-se à quase duplicação 
das transferências financeiras para as Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho (1,072 
milhões de euros/ano), no quadro dos acordos de execução e contratos interadministrativos 
de delegação de competências, o que melhora substancialmente a capacidade de resposta 
daquelas autarquias locais nos domínios da limpeza urbana, caminhos, cemitérios, mercados 
retalhistas, jardins e espaços verdes. O orçamento para 2018 reitera ainda a política dos 
últimos quatro anos em matéria de reforço gradual dos apoios às coletividades, associações e 
corporações de bombeiros.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Quanto ao passivo financeiro há que referir que durante o período 2014-2017, foi 
relevante o esforço do Município de Silves na redução do passivo financeiro (incluindo o 
pagamento das dívidas ao BES, BCP e CGD no âmbito do processo Viga d'Ouro), que 
passou de 18 milhões de euros para 5,3 milhões de euros, ou seja, um desendividamento de 
12,7 milhões de euros (70% do seu valor inicial).-------------------------------------------------------------
Considerando a contração do empréstimo para investimento na ordem dos 4,4 milhões de 
euros (meados de 2017), a amortização líquida do passivo financeiro situou-se nos 8,3 
milhões de euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Daqui resulta que o passivo financeiro (com Viga d'Ouro incluído), à data de 1 de Janeiro de 
2018, situar-se-á nos 8,9 milhões de euros e o esforço financeiro com as dívidas à banca, 
durante o ano de 2018, ascenderá a cerca de 2,5 milhões de euros.---------------------------------- 
 ---------- Não posso deixar de frisar que parte significativa deste valor reporta-se a encargos 
de 1,8 milhões de euros relativos à contracção, em 2009, de dois empréstimos no montante 
de 15 milhões de euros, para pagamento de dívida corrente, tal como não posso deixar de 
fazer referência ao mapa de empréstimos, que consta da pág.19 da proposta de Orçamento, 
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e aos empréstimos que foram contraídos para a realização de obras no castelo e no centro 
histórico, bem como para o arranjo paisagístico do palácio de justiça, obras que como se sabe 
não foram concluídas nos anteriores mandatos.----------------------------------------------------------- 
 ---------- Por último, de referir o registo diferenciado das responsabilidades contingentes 
(mandatos anteriores a 2014) a respeito de processos judiciais em curso, e a criação de um 
objetivo específico para o Processo Viga d'Ouro que espelha cabalmente os valores e o peso 
deste item nas GOP e no PPI, tudo em prol da clareza e da transparência”.--------------------
Tomou a palavra o Vice-Presidente que expressou a sua satisfação pelo facto de esta 
proposta de Orçamento quase duplicar as transferências para as Freguesias e Uniões de 
Freguesias do concelho (1,072 milhões de euros/ano) fechando a porta a um passado onde 
anos houve em que algumas freguesias não tinham liquidez para poderem pagar os 
ordenados aos seus trabalhadores, deixando-os em situações muito difíceis.---------------------- 
 ---------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Fátima Matos, no uso da palavra, inquiriu acerca de no ano 
passado o Revisor Oficial de Contas ter apontado o facto de haver património que não se 
encontrava devidamente registado a favor do Município, o que poderia ser relevante, 
nomeadamente para aferição da capacidade de endividamento, solicitando saber se essa 
situação já se encontrava regularizada.-------------------------------------------------------------------------
----------Em resposta, a Exma. Sr.ª Presidente solicitou a presença do Dr. Ricardo Gregório, 
Chefe da Divisão Financeira, que esclareceu que os bens que não se encontram registados a 
favor do Município respeitam a situações de difícil regularização, tendo dado como exemplo o 
caso de algumas escolas primárias, que foram construídas em prédios cedidos verbalmente 
ao município, há muitos anos, por pessoas que entretanto já faleceram o que dificulta o seu 
registo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Prosseguindo no uso da palavra, a Dr.ª Fátima Matos acrescentou ter verificado não 
ter sido delegada na Freguesia de Silves a competência da limpeza urbana e da manutenção 
dos espaços verdes, dai tratar – se da freguesia em que o valor da transferência é menor.-----  
 ---------- Ao que o Sr. Vice-presidente respondeu que como Silves é a sede do concelho, 
desde sempre que a limpeza urbana e a manutenção dos espaços verdes estavam a cargo 
do Município. Dai a freguesia de Silves ter menos esta competência. Acrescentou ainda que 
as competências a delegar nas juntas e uniões de freguesias são basicamente as mesmas, 
com exceção de São Bartolomeu de Messines e Armação de Pera que ficarão, a seu pedido, 
com a gestão dos espaços verdes, Silves que ficará com a gestão do mercado municipal e da 
casa mortuária, tal como Armação de Pêra que também ficará com a gestão da casa 
mortuária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- Dada a palavra ao Sr. Vereador Dr. Jose Pedro Soares, foi por este dito que 
lamentava não ter podido estar presente nas reuniões de apresentação da proposta de 
orçamento, mas tal como já tinha anteriormente justificado, a data proposta para a última 
reunião coincidiu com o funeral do Sr. Cabrita Neto e com a necessidade de acompanhar o 
presidente do seu partido, atenta a sua qualidade de presidente da comissão política do PSD 
de Silves. Finalizou solicitando o agendamento de uma reunião de câmara extraordinária para 
apreciação e votação da proposta de orçamento.--------------------------------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade voltar a uma reunião extraordinária a 
agendar para o dia 22 de novembro de 2017, pelas 17:00 horas.-------------------------------------- 
 ----------  -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6.31 - PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2018. ------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade voltar a uma reunião extraordinária a 
agendar para o dia 22 de novembro de 2017, pelas 17:00 horas.-------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- 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 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 Isabel Alexandra Lopes Cavaco Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e 
Administrativa da Câmara Municipal de Silves a fiz lavrar, subscrevo e assino. - --------------------  
 
 
 
 


