
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPOCÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPOCÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPOCÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO    
AAAATATATATA    11115555////2020202011117777    

--------------Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila do 
Bispo, no Edifício dos Paços do Concelho e sala das sessões, reuniram-se para a reunião 
ordinária do Executivo, os membros da Câmara Municipal: o Senhor Presidente Adelino 
Augusto da Rocha Soares e os Senhores Vereadores, Rute Maria Dias Maia Nunes da Silva, 
Afonso dos Santos Fernandes Nascimento, Nuno Alexandre Ramos Leal do Rio e Maria Judite 
Martins Alexandre Mateus Galhardo Dias. ----------------------------------------------------------- 
--------------Estiveram presentes a Chefe de Divisão de Obras Municipais D.O.M.), Engenheira 
Leonida Gomes Rodrigues Valente e a Arquiteta Cláudia Cristina Santos Lopes Pereira de 
Carvalho Chefe da Divisão de Obras Particulares e Planeamento (D.O.P.P.). -------------------- 
---------------Para secretariar a reunião estiveram presentes, o técnico superior, Dr.º Luís José 
Rosado Correia e a técnica superior, Dr.ª Patrícia Isabel Gil dos Santos, que o coadjuvou. ------ 
----------------Abertura da ReuniãoAbertura da ReuniãoAbertura da ReuniãoAbertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pelas nove horas, tendo a Câmara, passado a 
ocupar-se do seguinte:--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------Período Antes da Ordem do DiaPeríodo Antes da Ordem do DiaPeríodo Antes da Ordem do DiaPeríodo Antes da Ordem do Dia    --------------------------------------------------------    
--------------    Ordem do DiaOrdem do DiaOrdem do DiaOrdem do Dia    ---------------------------------------------------------------------------    
--------------1 1 1 1 ––––    Informações de Interesse para o MunicípioInformações de Interesse para o MunicípioInformações de Interesse para o MunicípioInformações de Interesse para o Município    ---------------------------------------    
--------------2 2 2 2 ––––    Aprovação das Atas das Reuniões AnterioresAprovação das Atas das Reuniões AnterioresAprovação das Atas das Reuniões AnterioresAprovação das Atas das Reuniões Anteriores    -------------------------------------    
--------------3 3 3 3 ––––    Divisão de Atividades MuniciDivisão de Atividades MuniciDivisão de Atividades MuniciDivisão de Atividades Municipais pais pais pais --------------------------------------------------    
--------------3.1 3.1 3.1 3.1 ––––    Economia e FinançasEconomia e FinançasEconomia e FinançasEconomia e Finanças    ------------------------------------------------------------- 
--------------3.1.13.1.13.1.13.1.1 – Saldo da Tesouraria ------------------------------------------------------------ 
--------------3.1.23.1.23.1.23.1.2 – Pagamentos --------------------------------------------------------------------- 
--------------3.1.33.1.33.1.33.1.3 – 6ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 (27434) ----- 
--------------3.1.43.1.43.1.43.1.4 – Ajuste direto no âmbito do regime geral para implementação do projeto 
“Vila do Bispo GO – Museu da Paisagem” (Abertura de Procedimento) (27393) ---------------- 
--------------3.1.3.1.3.1.3.1.5555 – Contentores existentes na antiga escola de Budens – Pedido para compra 
– (26246) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.2 3.2 3.2 3.2 ––––    Administrativa e Recursos Humanos Administrativa e Recursos Humanos Administrativa e Recursos Humanos Administrativa e Recursos Humanos ---------------------------------------------    
--------------3.2.13.2.13.2.13.2.1 – Expediente (27037, 26792, 27122, 27111, 25259, 26213, 25928) ---------- 
--------------3.2.23.2.23.2.23.2.2 – Trabalho a favor da Comunidade (24787) ------------------------------------ 
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--------------3.3 3.3 3.3 3.3 ––––    Ação Social e SaúdeAção Social e SaúdeAção Social e SaúdeAção Social e Saúde    ---------------------------------------------------------------    
--------------3.3.13.3.13.3.13.3.1 – Regulamento de Apoio Social a Famílias Carenciadas (8 candidaturas: 
27294, 27282, 27324, 27285, 27199, 27368, 27189, 26672) --------------------------------------- 
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.2222 – Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade (1 Candidatura – 
27361) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.3333 – Solicitação de Apoio no Transporte Escolar / Ano Letivo 2017/2018 
(27321) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.4444 – Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida – Adenda ao Protocolo 
de Colaboração (27190) ------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.5555 – Solicitação de Apoio Logístico – Associação Estrelinha (26651) ------------- 
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.6666 – Solicitação de Apoio Financeiro / Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Bispo – Lar e Creche de Budens (26784) ------------------------------------------------------------ 
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.7777 – Solicitação de Apoio Logístico – Liga Portuguesa Contra o Cancro (26612)  
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.8888 – Solicitação de Apoio Financeiro – A CNOD – Confederação Nacional dos 
Organismos de Deficientes (26666) ------------------------------------------------------------------ 
--------------3.3.3.3.3.3.3.3.9999 – Solicitação de Apoio Financeiro Extraordinário – Centro Cultural e Social 
da Figueira (26294) ----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.3.13.3.13.3.13.3.10000 – Solicitação de Apoio Logístico e Financeiro – APAV Portimão (26943) --- 
--------------3.4 3.4 3.4 3.4 ––––    EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação    ---------------------------------------------------------------------------    
--------------3.4.13.4.13.4.13.4.1 – Faturação no Sistema de Gestão de Refeições (SGR) (27121) --------------- 
--------------3.4.23.4.23.4.23.4.2 – Regime de Fruta Escolar – Candidatura – Ano Letivo 2017/2018 (27150)  
--------------3.4.33.4.33.4.33.4.3 – Venda de Livros – “Meditações para Crianças” (26422) --------------------- 
--------------3.5 3.5 3.5 3.5 ––––    CulturaCulturaCulturaCultura    -----------------------------------------------------------------------------    
--------------3.5.13.5.13.5.13.5.1 – UIM CLASS3 – 225 World Offshore Championship 2017 em Vila do Bispo 
(Sagres) (22916) --------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.5.3.5.3.5.3.5.2222 – Ocupação de Espaço Público para Filmagens (22865) ----------------------- 
--------------3.5.33.5.33.5.33.5.3 – Pedido de Apoio: Momentos Fantásticos com Património (27097) --------- 
--------------------------------------------------------3.5.43.5.43.5.43.5.4 – Academia de Música de Lagos – Realização de Espetáculos em Vila do 
Bispo – Pedido de Apoio (26782) -------------------------------------------------------------------- 
--------------3.5.53.5.53.5.53.5.5 – Pedido de cedência da sala de Exposições do Centro Cultural para exibição 
das obras do Artista Laurentino Cabaço (26880) ---------------------------------------------------- 
--------------3.6 3.6 3.6 3.6 ––––    Execuções FiscaisExecuções FiscaisExecuções FiscaisExecuções Fiscais    ------------------------------------------------------------------    
--------------3.6.13.6.13.6.13.6.1 – Contador de Água / Água em Relaxe (26560) -------------------------------- 
--------------3.7 3.7 3.7 3.7 ––––    Taxas e LicençasTaxas e LicençasTaxas e LicençasTaxas e Licenças -------------------------------------------------------------------    
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--------------3.7.13.7.13.7.13.7.1 – Devolução de 57,39 euros à requerente (26535) ----------------------------- 
--------------3.8 3.8 3.8 3.8 ––––    DDDDesesesesporto porto porto porto ------------------------------------------------------------------------------------    
--------------3.8.13.8.13.8.13.8.1 – Projeto Sagres em Sagres – Protocolo de Colaboração (27255) ------------ 
--------------4444    ––––    Divisão de Obras Particulares e PlaneamentoDivisão de Obras Particulares e PlaneamentoDivisão de Obras Particulares e PlaneamentoDivisão de Obras Particulares e Planeamento-------------------------------------    
--------------4444.1.1.1.1 – Projeto de execução para construção do caminho do Barrudo em Vila do 
Bispo (Proc. 2015/E40.003/6) ------------------------------------------------------------------------- 
--------------5555    ––––    Divisão de Obras Particulares e PlaneamentoDivisão de Obras Particulares e PlaneamentoDivisão de Obras Particulares e PlaneamentoDivisão de Obras Particulares e Planeamento-------------------------------------    
--------------5555.1.1.1.1 – Operações Urbanísticas------------------------------------------------------------ 
--------------5555....2222 – Procedimento em Casa Pronta – Direito de Preferência (25807) ------------- 
--------------5555....3333 – Plano Pormenor do Caminho do Infante (27362) ------------------------------ 
--------------6666    ––––    Intervenção do PúblicoIntervenção do PúblicoIntervenção do PúblicoIntervenção do Público    -----------------------------------------------------------------    
--------------7777    –––– Aprovação em MinutaAprovação em MinutaAprovação em MinutaAprovação em Minuta --------------------------------------------------------------- 
--------------------------------Período Antes da Ordem do DiaPeríodo Antes da Ordem do DiaPeríodo Antes da Ordem do DiaPeríodo Antes da Ordem do Dia---------------------------------- 
--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento perguntou ao Senhor Presidente se tem 
mais alguma documentação da que foi solicitada anteriormente, e solicitou o Protocolo e 
Adenda de Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia para lhe entregar. ---------------------- 
--------------O Senhor Presidente entregou ao Senhor Vereador Afonso Nascimento, a 
gravação das reuniões de câmara relativas aos meses de maio e junho de 2017, bem como o 
Protocolo e Adenda de Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia e pareceres solicitados 
relativos aos processos de obras particulares presentes na reunião de câmara. ------------------ 
--------------O Senhor Presidente entregou a cada um dos Senhores Vereadores um exemplar 
do Livro “Meditação para Crianças”. ----------------------------------------------------------------- 
--------------O Senhor Vereador Nuno Rio ditou a seguinte declaração para a ata:-------------- 
--------------------------------------------“Declaração para a ata------------------------------------
--------------Foi recentemente divulgado pelo dirigente máximo do PSD algarve a estratégia 
política do PSD algarve para os próximos anos em Vila do Bispo. Estratégia essa conseguida 
através da prática de uma conduta política que não é compatível com os meus valores morais, 
e com a qual discordo totalmente. -------------------------------------------------------------------- 
--------------Assim sendo, pelo motivo anunciado, venho informar este órgão que a partir de 
hoje passarei a estar em funções como independente, e que nenhuma proposta apresentada 
pelo PSD ou em nome do PSD vincula a minha pessoa. -------------------------------------------- 
--------------O Vereador------------------------------------------a) Nuno Rio”.---------------------- 
--------------------------------------Ordem DiaOrdem DiaOrdem DiaOrdem Dia    -------------------------------------------- 
-------------1 1 1 1 ––––    Informações de Interesse para o MunicípioInformações de Interesse para o MunicípioInformações de Interesse para o MunicípioInformações de Interesse para o Município:---------------------------------- 
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-------------1.11.11.11.1 – O Senhor Presidente nos termos do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 11 de 
setembro, prestou aos restantes membros do executivo, as informações consideradas de 
interesse para o Município, no período compreendido entre os dias 30 de junho e 13 de julho 
corrente. Assim, informou que: ----------------------------------------------------------------------- 
--------------a) No dia 30 de junho; esteve presente, juntamente, com a Senhora Vereadora 
Rute Silva, reunião ordinária da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, ------------------------- 
--------------b) No dia 1 de julho esteve presente no II Evento de Verão “Sagres tem 
Capoeira”, promovido pela Associação de AGBARA de Capoeira e o Clube Recreativo Infante 
de Sagres; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------c) No dia 2 de julho esteve presente no almoço convívio das três Escolas do Karaté 
Shukokai, em Barão de São Miguel; ----------------------------------------------------------------- 
--------------d) No dia 5 de julho esteve presente numa reunião dedicada à recondução dos 
Planos Especiais de Ordenamento das Áreas Protegidas, em Quelfes, em Olhão, que contou 
pela presença da Senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação 
da Natureza, Célia Ramos; ---------------------------------------------------------------------------- 
--------------e) No dia 6 de julho, esteve presente numa reunião com o POLIS sobre a 
intervenção na Praia da Mareta, neste mesmo dia esteve também presente numa reunião 
sobre o Programa Odisseya; -------------------------------------------------------------------------- 
--------------f) Nos dias 7 e 8 de julho realizou-se a revista à Portuguesa do Boa Esperança 
“Thô Xaringado e Mal Pague” – Centro Cultural de Vila do Bispo, onde esteve presente 
juntamente com a Senhora Vereadora Rute Silva; -------------------------------------------------- 
--------------g) No dia 10 de julho esteve presente na reunião com o Presidente CCMar, 
Adelino Canário e o Prof.º Rui Santos da Universidade do Algarve, sobre o Laboratório de 
Investigação do Mar; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--------------i) No dia 11 de julho realizou-se a inauguração da exposição “Bordados 
Tradicionais” no Centro de Interpretação de Vila do Bispo; ---------------------------------------- 
--------------j) No dia 12 de julho esteve presente na reunião da Assembleia Geral de 
Acionistas da POLIS Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A., em Odemira; neste mesmo dia esteve presente 
numa outra reunião, em Lisboa, com a Senhora Secretária de Estado do Ordenamento do 
Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, sobre a REN de Vila do Bispo; ------------- 
--------------h) No dia 13 de julho esteve presente numa reunião com o Comandante Cortes 
Lopes, Chefe do Departamento do Sul, o Capitão do Porto de Lagos, o Senhor Luís Filipe 
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Duarte e o Primeiro-Tenente, Sérgio Cordeiro, sobre as instalações Ex-Rádio Naval de Sagres, 
nesse mesmo dia este presente numa reunião com o I.P. e R.A.L. sobre a EN125 e a EN268. --- 
--------------A Senhora Vereadora Rute Silva deu conhecimento que:----------------------------- 
--------------a) No dia 30 de junho esteve reunida com os representantes dos pais do 
Agrupamento; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------b) No dia 2 de julho esteve presente no almoço com as Escolas do Agrupamento 
do concelho de Vila do Bispo, em Barão de São Miguel; ------------------------------------------- 
--------------c) No dia 5 de julho, esteve presente numa reunião do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo para Eleição do novo Diretor do Agrupamento;------ 
--------------d) No dia 7 de julho, esteve presente numa reunião do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo para segunda votação para a Eleição do novo 
Diretor do Agrupamento, o Senhor Joaquim José F. Marreiros de Azevedo;---------------------- 
--------------e) Nos dias 7 e 8 de julho esteve presente na Feira de Caça e Pesca em Tavira; --- 
--------------f) No dia 10 de julho esteve presente na reunião com todas as Educadoras do 
Agrupamento; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------g) No dia 12 de julho esteve presente na reunião com os proprietários dos prédios 
da Vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------h) A Senhora Vereadora Rute Silva informa que vão repor as paragens de 
autocarro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento questiona o Senhor Presidente 
relativamente à reunião REN e, como estão as questões relativamente aos embargos 
efetuados no concelho, questionou que tipo de intervenção está a ser efetuada junto ao jardim 
do Infante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------O Senhor Presidente informa que os embargos têm um prazo de validade e 
atualmente, a nível da Secretaria do Estado do Ordenamento do Território e Conservação da 
Natureza queremos encontrar uma solução para esta problemática. ------------------------------ 
--------------Relativamente à intervenção junto ao jardim do Infante estão a proceder ao 
arrelvamento do espaço. ------------------------------------------------------------------------------ 
--------------O Senhor Vereador Nuno Rio em relação à EN125 o maior problema é o dos 
traços contínuos, que é resultado da lei uma vez que as estradas têm de respeitar os requisitos 
estabelecidos, não concordo com a gestão do traçado no nosso concelho, bem como a falta de 
iluminação e sinalização nas rotundas que foram construídas, quando se constata a existência 
de iluminação ao longo da EN125 no algarve, por exemplo, em acessos a quintais particulares. 
--------------2 2 2 2 ––––    Aprovação das AtAprovação das AtAprovação das AtAprovação das Atas das Reuniões Anterioresas das Reuniões Anterioresas das Reuniões Anterioresas das Reuniões Anteriores: Retirado.------------------- 
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--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento ditou a seguinte declaração para a ata:---- 
--------------------------------------------“Declaração para a ata------------------------------------- 
--------------Relativamente à entrega das Atas venho uma vez mais relembrar que a última 
Ata aprovada foi no dia 3 de outubro, sendo que, como o Senhor Presidente à pouco referiu e 
bem, que a câmara não se gere por boatos, esses mesmos boatos só existem e por vezes são 
levados a realidades nunca existentes atendendo ao facto de não termos os documentos 
fundamentais e básicos para a gestão e organização deste mesmo executivo camarário. ------- 
--------------O Vereador------------------------------------------a) Afonso Nascimento”.----------- 
--------------3333    ––––    Divisão de Atividades MunicipaisDivisão de Atividades MunicipaisDivisão de Atividades MunicipaisDivisão de Atividades Municipais    --------------------------------------------- 
--------------3.1 3.1 3.1 3.1 ––––    Economia e FinançasEconomia e FinançasEconomia e FinançasEconomia e Finanças---------------------------------------------------------- 
--------------3333.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 ––––    SaldoSaldoSaldoSaldo    da Tesourariada Tesourariada Tesourariada Tesouraria: Foi presente o resumo diário da tesouraria, 
reportado a 30 de junho de 2017, o qual registava um saldo de Operações Orçamentais no 
valor de 395.777,65 euros e um saldo de Operações não Orçamentais no valor de 470.998,68 
euros, que a Câmara tomou conhecimento do referido resumo e saldo.--------------------------- 
--------------3.3.3.3.1.2 1.2 1.2 1.2 ––––    PagamentosPagamentosPagamentosPagamentos: A Câmara tomou conhecimento de que no período de 30 
de junho a 13 de julho corrente foram efetuados pagamentos no total de 341.225,27 euros, 
estando os mesmos legalmente documentados, por cento e seis ordens de pagamento, que se 
arquivam na Subunidade Orgânica Financeira deste Município.----------------------------------- 
--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento solicitou esclarecimento sobre a ordem de 
pagamento número 1894, tendo a mesma lhe sido entregue no final da reunião. --------------- 
--------------6ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 (27434)6ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 (27434)6ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 (27434)6ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 (27434): 
Por maioria com o voto de contra do Senhor Vereador Afonso Nascimento e votos de 
abstenção dos Senhores Vereadores Nuno Rio e Judite Dias aprovar a 6ª Alteração ao 
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017. ------------------------------------------------- 
--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento, ditou a seguinte declaração de voto:------ 
------------------------------------------------“Declaração voto---------------------------------------- 
--------------Votei contra esta 6ª Alteração e às GOP para 2017, não porque pretenda, de 
alguma forma, inviabilizar o que são os reforços das verbas, nomeadamente a aquisição do 
gerador, intervenção no cemitério da raposeira, que há muito deveria ter sido feita, bem 
como, todos os outros reforços mencionados neste documento. Mas porque, considero que 
política baixa e as promessas que o Senhor Presidente tem efetuado, nomeadamente, sobre a 
reabilitação da EN268 (entrada de Sagres) e hoje vem apresentar-nos desinvestimento nessa 
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mesma área ou infraestrutura empurrando esse mesmo investimento para 2018 após as 
próximas eleições autárquicas. ------------------------------------------------------------------------ 
--------------O Vereador---------------------------------------------a) Afonso Nascimento”.-------- 
--------------3.1.4 3.1.4 3.1.4 3.1.4 ––––    Ajuste direto no âmbito do regime geral para implemAjuste direto no âmbito do regime geral para implemAjuste direto no âmbito do regime geral para implemAjuste direto no âmbito do regime geral para implementação do entação do entação do entação do 
projeto “Vila do Bispo GO projeto “Vila do Bispo GO projeto “Vila do Bispo GO projeto “Vila do Bispo GO ––––    Museu da Paisagem” (Abertura de Procedimento) Museu da Paisagem” (Abertura de Procedimento) Museu da Paisagem” (Abertura de Procedimento) Museu da Paisagem” (Abertura de Procedimento) 
(27393)(27393)(27393)(27393): De harmonia com a informação número 27393 prestada pelos serviços, a câmara 
deliberou por maioria com o voto de abstenção do Senhor Vereador Afonso Nascimento 
proceder à abertura do procedimento de ajuste direto no âmbito do regime geral para 
implementação do projeto “Vila do Bispo GO – Museu da Paisagem”, pelo preço base de 
73.925,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Foi ainda deliberado por maioria, 
com o voto de abstenção do Senhor Vereador Afonso Nascimento, alterar a constituição de Júri 
para Presidente de Júri Dr.º Luís Correia, Membros Efetivos Dr.º Ricardo Soares e Dr.ª Ana 
Sofia Nunes, Membros Suplentes: Dr.º Artur de Jesus e Telma Arantes, bem como, aprovar o 
respetivo ofício convite e caderno de encargos, conforme documentação anexa. ----------------- 
--------------3.1.5 3.1.5 3.1.5 3.1.5 ––––    Contentores existentes na antiga escola de Budens Contentores existentes na antiga escola de Budens Contentores existentes na antiga escola de Budens Contentores existentes na antiga escola de Budens ––––    Pedido Pedido Pedido Pedido 
para compra para compra para compra para compra ––––    (26246)(26246)(26246)(26246): : : : A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido uma vez 
que não é intenção do Município proceder à venda dos referidos contentores pré-fabricados. -- 
--------------3.2 3.2 3.2 3.2 ––––    Administrativa e Recursos Humanos Administrativa e Recursos Humanos Administrativa e Recursos Humanos Administrativa e Recursos Humanos ---------------------------------------    
--------------3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 ––––    Expediente (Expediente (Expediente (Expediente (27037, 267927037, 267927037, 267927037, 26792, 27122, 27111, 25259, 26213, 2, 27122, 27111, 25259, 26213, 2, 27122, 27111, 25259, 26213, 2, 27122, 27111, 25259, 26213, 
25928259282592825928)))): A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos:------------------------------ 
--------------a) Comunicação eletrónica enviada pela Freguesia de Montenegro, com o MGD 
número 27037, datada de 10 de julho de 2017, a dar conhecimento da Moção CDU em defesa 
do Porto Comercial de Faro; Moção CDU Requalificação da EN 125; ------------------------------ 
--------------b) Comunicação por carta enviada pelo Agrupamento de Escolas do Concelho de 
Vila do Bispo, com o MGD número 26792, datada de 6 de julho de 2017, a agradecer a 
colaboração do município na realização do projeto “Gatil Comunitário de Sagres”, vencedor 
da iniciativa “Ideias para melhorar o Mundo”, promovida pela National Geographic Junior; -- 
--------------c) Comunicação por ofício enviado pela ASCAL, com o MGD número 27122, 
datada de 11 de julho de 2017, sobre o matadouro para a região do Algarve; ------------------ 
--------------d) Comunicação por ofício enviado pela Delegação de Évora – Associação de 
Comandos, com o MGD número 27111, datada de 10 de julho de 2017, a agradecer as 
lembranças oferecidas por ocasião do 25º aniversário do almoço dos Comandos do Alentejo; -- 
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--------------e) Comunicação eletrónica enviada pela Associação Rota Vicentina, com o MGD 
número 25259, datada de 10 de julho de 2017, a informar que a 4ª candidatura apresentada 
pela Rota foi aprovada pelo Turismo de Portugal (Programa Valorizar); ------------------------ 
--------------f) Comunicação eletrónica enviada pelo Grupo Parlamentar do PCP, com o MGD 
número 26213, datada de 11 de julho de 2017, relativamente à expansão da Uber a toda a 
região algarvia; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------g) Comunicação eletrónica enviada pela Associação Nacional dos Municípios do 
Algarve, com o MGD número 25928, datada de 11 de julho de 2017, relativamente à 
descentralização administrativa. Projeto de Decretos-Lei Setoriais: Gestão do Património 
imobiliário público sem utilização; Ação Social; Justiça. ------------------------------------------- 
--------------3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 ––––    Trabalho a favor da Comunidade (24787)Trabalho a favor da Comunidade (24787)Trabalho a favor da Comunidade (24787)Trabalho a favor da Comunidade (24787): A Câmara deliberou por 
maioria com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Nuno Rio e Afonso Nascimento 
indeferir o pedido de prestação de trabalho comunitário, uma vez que a requerente não fala 
português. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.3 3.3 3.3 3.3 ––––    Ação Social e SaúdeAção Social e SaúdeAção Social e SaúdeAção Social e Saúde    -----------------------------------------------------------    
--------------3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 ––––    Regulamento de ApoioRegulamento de ApoioRegulamento de ApoioRegulamento de Apoio    Social a Famílias Carenciadas Social a Famílias Carenciadas Social a Famílias Carenciadas Social a Famílias Carenciadas (8 (8 (8 (8 
candidaturas:candidaturas:candidaturas:candidaturas:    27294, 27282, 27324, 27285, 27199, 27368, 27189 e 2667227294, 27282, 27324, 27285, 27199, 27368, 27189 e 2667227294, 27282, 27324, 27285, 27199, 27368, 27189 e 2667227294, 27282, 27324, 27285, 27199, 27368, 27189 e 26672)))): No 
âmbito do regulamento de apoio a famílias carenciadas, a Câmara deliberou por 
unanimidade:------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------1 – Atribuir o apoio de caráter extraordinário para aquisição de medicação, 
adquirida pela munícipe Anabela de Freitas Martins Mateus, no valor de 20,59 euros, nos 
termos da informação número 27294, prestada pela subunidade orgânica de ação social e 
saúde;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------- A Senhora Vereadora Judite Dias, por incompatibilidade, não participou na 
discussão nem na votação do assunto. --------------------------------------------------------------- 
--------------2 - Suportar 100% dos custos com a medicação, adquirida pela munícipe Mariana 
João Raimundo e sua filha Clara Maria João, por um período de seis meses, com início em 
julho e conclusão em dezembro de 2017, nos termos da informação número 27282, prestada 
pela subunidade orgânica de ação social e saúde;--------------------------------------------------- 
--------------3 – Suportar 100% dos custos com a medicação, adquirida pela munícipe Luiza 
Maria Guerreiro Semião Mendes, por um período de seis meses, com início em julho e 
conclusão em dezembro de 2017, nos termos da informação número 27324, prestada pela 
subunidade orgânica de ação social e saúde;-------------------------------------------------------- 
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--------------4 - Suportar 100% dos custos com a medicação, adquirida pela munícipe Maria 
do Céu da Piedade Vicente, por um período de seis meses, com início em agosto de 2017 e 
conclusão em janeiro de 2018, nos termos da informação número 27285, prestada pela 
subunidade orgânica de ação social e saúde;-------------------------------------------------------- 
--------------5 - Conceder à munícipe Maria do Céu da Piedade Vicente, um apoio financeiro 
para renda de casa, no valor de 125,00 euros mensais, por um período de 6 meses, com início 
em agosto de 2017 e conclusão em janeiro de 2017, nos termos da informação número 27199 
prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde;---------------------------------------- 
--------------6 - Renovar à munícipe Isa Maria Semedo Correia, um apoio financeiro para 
renda de casa, no valor de 130,00 euros mensais, por um período de 6 meses, com início em 
julho e conclusão em dezembro do corrente ano, nos termos da informação número 27368, 
prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde;---------------------------------------- 
--------------7 - Conceder à munícipe Natacha Lurdes Vicente Rodrigues, um apoio financeiro 
para renda de casa, no valor de 125,00 euros mensais, por um período de 6 meses, com início 
em julho e conclusão em dezembro do corrente ano, nos termos da informação número 27189 
prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde;---------------------------------------- 
--------------8 - Conceder à munícipe Flávia Soraia Valentim Conceição, um apoio financeiro 
para renda de casa, no valor de 150,00 euros mensais, por um período de 6 meses, com início 
em julho e conclusão em dezembro do corrente ano, nos termos da informação número 26672 
prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde. ---------------------------------------- 
--------------3.3.2 3.3.2 3.3.2 3.3.2 ––––    Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade (1 Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade (1 Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade (1 Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade (1 
Candidatura Candidatura Candidatura Candidatura ––––    27361)27361)27361)27361): No âmbito do regulamento de incentivo à natalidade, a Câmara 
deliberou por maioria com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Nuno Rio e Judite 
Dias, indeferir o pedido, de acordo com a informação MGD número 27361, prestada pela 
subunidade orgânica de ação social e saúde. -------------------------------------------------------- 
--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento não participou na votação deste ponto da 
ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.3.3 3.3.3 3.3.3 3.3.3 ––––    Solicitação de Apoio no Transporte Escolar / Ano Letivo Solicitação de Apoio no Transporte Escolar / Ano Letivo Solicitação de Apoio no Transporte Escolar / Ano Letivo Solicitação de Apoio no Transporte Escolar / Ano Letivo 
2017/2018 (27321)2017/2018 (27321)2017/2018 (27321)2017/2018 (27321): A Câmara deliberou por unanimidade apoiar a munícipe Orlanda 
Correia, encarregada de educação de Elsa Areinha Correia, relativamente ao transporte, para 
frequentar o 5.º ano de escolaridade, na Escola EB 2/3 de Vila do Bispo, conforme informação 
número 27321, prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde.---------------------- 
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--------------3.3.4 3.3.4 3.3.4 3.3.4 ––––    Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida ––––    Adenda ao Adenda ao Adenda ao Adenda ao 
PPPProtocolo de Colaboração (27190)rotocolo de Colaboração (27190)rotocolo de Colaboração (27190)rotocolo de Colaboração (27190): A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 
adenda ao protocolo de colaboração entre o município e a AHBVVB, onde consta a alteração 
da alínea b) da cláusula segunda e da alínea b) da Cláusula terceira, passando a 
comparticipação do município para 70% e a comparticipação da AHBVVB para 30% dos custos 
definidos pela tabela de preços, nos termos da adenda em anexo, e informação número 27190 
prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde. ---------------------------------------- 
--------------3.3.5 3.3.5 3.3.5 3.3.5 ––––    Solicitação de Apoio Logístico Solicitação de Apoio Logístico Solicitação de Apoio Logístico Solicitação de Apoio Logístico ––––    Associação Estrelinha (26651)Associação Estrelinha (26651)Associação Estrelinha (26651)Associação Estrelinha (26651): A 
Câmara deliberou por unanimidade autorizar a Associação a colocar uma banca, para 
publicidade e angariação de fundos, no edifício do Centro Cultural de Vila do Bispo, entre os 
dias 20 e 25 de novembro de 2017, isentando a Associação do pagamento das respetivas 
taxas, nos termos da informação número 26651, prestada pela subunidade orgânica de ação 
social e saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------3.3.6 3.3.6 3.3.6 3.3.6 ––––    Solicitação de Apoio Financeiro / Santa Casa da Misericórdia de Solicitação de Apoio Financeiro / Santa Casa da Misericórdia de Solicitação de Apoio Financeiro / Santa Casa da Misericórdia de Solicitação de Apoio Financeiro / Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Bispo Vila do Bispo Vila do Bispo Vila do Bispo ––––    Lar e Creche de Budens (26784)Lar e Creche de Budens (26784)Lar e Creche de Budens (26784)Lar e Creche de Budens (26784): A Câmara deliberou por maioria com o 
voto de abstenção do Senhor Vereador Afonso Nascimento, conceder apoio financeiro no valor 
de 6.623,53 euros à Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, para fazer face às despesas 
de manutenção do Lar e Creche de Budens, nos termos da informação número 26784 prestada 
pela subunidade orgânica de ação social e saúde. -------------------------------------------------- 
--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento, ditou a seguinte declaração de voto:------ 
------------------------------------------------“Declaração voto---------------------------------------- 
--------------Abstive-me dado o facto de conjuntamente com este pedido da Santa Casa não 
nos ser informado mais dois orçamentos para a aquisição do mesmo tipo de serviços, bem 
como, a informação e o pedido de autorização enviado a esta Câmara municipal para operar 
ou desenvolver qualquer tipo de atividade, nomeadamente, reparação num equipamento que 
é do município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------O Vereador---------------------------------------------a) Afonso Nascimento”.-------- 
--------------3.3.7 3.3.7 3.3.7 3.3.7 ––––    Solicitação de Apoio Logístico Solicitação de Apoio Logístico Solicitação de Apoio Logístico Solicitação de Apoio Logístico ––––    Liga Portuguesa Contra o Cancro Liga Portuguesa Contra o Cancro Liga Portuguesa Contra o Cancro Liga Portuguesa Contra o Cancro 
(26612)(26612)(26612)(26612): A Câmara deliberou por unanimidade conceder apoio logístico para a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, recebendo dois cofres a serem colocados um no edifício do Centro 
Cultural e outro no serviço de taxas e licenças do Município de Vila do Bispo, para angariação 
de fundos, nos termos da informação número 26612 prestada pela subunidade orgânica de 
ação social e saúde. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------------3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.3.8 ––––    Solicitação de Apoio Financeiro Solicitação de Apoio Financeiro Solicitação de Apoio Financeiro Solicitação de Apoio Financeiro ––––    A CNOD A CNOD A CNOD A CNOD ––––    Confederação Confederação Confederação Confederação 
Nacional dos Organismos de Deficientes (26666)Nacional dos Organismos de Deficientes (26666)Nacional dos Organismos de Deficientes (26666)Nacional dos Organismos de Deficientes (26666): A Câmara deliberou por unanimidade 
indeferir o pedido, nos termos da informação número 26666, prestada pela subunidade 
orgânica de ação social e saúde. ---------------------------------------------------------------------- 
--------------3.3.9 3.3.9 3.3.9 3.3.9 ––––    Solicitação de Apoio Financeiro ExtraordSolicitação de Apoio Financeiro ExtraordSolicitação de Apoio Financeiro ExtraordSolicitação de Apoio Financeiro Extraordinário inário inário inário ––––    Centro Cultural Centro Cultural Centro Cultural Centro Cultural 
e Social da Figueira (26294)e Social da Figueira (26294)e Social da Figueira (26294)e Social da Figueira (26294): A Câmara deliberou por maioria, com o voto de abstenção 
do Senhor Vereador Nuno Rio, conceder um apoio financeiro extraordinário, no total de 50% 
das despesas, no montante máximo de 10.000,00 euros, para a realização de obras de 
beneficiação e aquisição de equipamentos necessários no Centro Cultural e Social da Figueira, 
nos termos da informação número 26294, prestada pela subunidade orgânica de ação social e 
saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------Por incompatibilidade, o Senhor Vereador Afonso Nascimento não participou na 
discussão nem na votação deste ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------ 
--------------3.3.10 3.3.10 3.3.10 3.3.10 ––––    Solicitação de Apoio Logístico e Financeiro Solicitação de Apoio Logístico e Financeiro Solicitação de Apoio Logístico e Financeiro Solicitação de Apoio Logístico e Financeiro ––––    APAV Portimão APAV Portimão APAV Portimão APAV Portimão 
(26943)(26943)(26943)(26943): A Câmara deliberou por unanimidade retirar o ponto para que o mesmo apoio seja 
cabimentado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.4 3.4 3.4 3.4 ––––    EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação    -------------------------------------------------------------------------    
--------------3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 ––––    Faturação no Sistema de Gestão de Refeições (SGR) (27121)Faturação no Sistema de Gestão de Refeições (SGR) (27121)Faturação no Sistema de Gestão de Refeições (SGR) (27121)Faturação no Sistema de Gestão de Refeições (SGR) (27121): A 
Câmara deliberou por unanimidade proceder à devolução dos montantes pagos pelos 
munícipes, nos termos da informação número 27121 prestada pela subunidade orgânica de 
educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 ––––    Regime de Fruta ERegime de Fruta ERegime de Fruta ERegime de Fruta Escolar scolar scolar scolar ––––    Candidatura Candidatura Candidatura Candidatura ––––    Ano Letivo 2017/2018 Ano Letivo 2017/2018 Ano Letivo 2017/2018 Ano Letivo 2017/2018 
(27150)(27150)(27150)(27150): A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o pedido de aprovação na qualidade 
de requerente da Ajuda para a Distribuição de Frutas e Produtos Hortícolas, Frutas e Produtos 
Hortícolas Transformados, Bananas e Produtos Derivados às Crianças nos Estabelecimentos de 
Ensino, relativo ao Regime de Fruta Escolar – Candidatura – Ano Letivo 2017/2018, nos 
termos do documento anexo e informação número 27150 prestada pela subunidade orgânica 
de educação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 ––––    Venda de Livros Venda de Livros Venda de Livros Venda de Livros ––––    “Meditações para Crianças” (26422)“Meditações para Crianças” (26422)“Meditações para Crianças” (26422)“Meditações para Crianças” (26422): A Câmara 
deliberou por unanimidade aceitar o valor de 5,00 euros como preço de venda ao público da 
obra “Meditações para Crianças”, nos termos da informação número 26422 prestada pela 
subunidade orgânica de educação. -------------------------------------------------------------------    
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--------------3.5 3.5 3.5 3.5 ––––    CulturaCulturaCulturaCultura    ---------------------------------------------------------------------------    
--------------3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 ––––    UIM CLASS3 UIM CLASS3 UIM CLASS3 UIM CLASS3 ––––    225 World Offshore Championship 2017 em Vila 225 World Offshore Championship 2017 em Vila 225 World Offshore Championship 2017 em Vila 225 World Offshore Championship 2017 em Vila 
do Bispo (Sagres) (22916)do Bispo (Sagres) (22916)do Bispo (Sagres) (22916)do Bispo (Sagres) (22916): A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o solicitado. --- 
--------------3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 ––––    Ocupação de Espaço Público parOcupação de Espaço Público parOcupação de Espaço Público parOcupação de Espaço Público para Filmagens (22865)a Filmagens (22865)a Filmagens (22865)a Filmagens (22865): A Câmara 
deliberou por unanimidade indeferir o solicitado, nos termos da informação número 22865 
prestada pelos serviços da divisão de obras particulares e planeamento. ------------------------- 
--------------3.5.3 3.5.3 3.5.3 3.5.3 ––––    Pedido de Apoio: MPedido de Apoio: MPedido de Apoio: MPedido de Apoio: Momentos Fantásticos com Patrimónioomentos Fantásticos com Patrimónioomentos Fantásticos com Patrimónioomentos Fantásticos com Património    
(27097)(27097)(27097)(27097): A Câmara deliberou por unanimidade ceder 8 módulos do palco, à Associação 
Vicentina, no âmbito do programa DiVam 2017, que integra a agenda cultural da Vicentina 
Momentos Fantásticos com Património – Lugares Falados em Comum, que decorrerá no 
Castelo de Aljezur, dia 15 de julho, conforme documentos apresentados. ------------------------- 
--------------------------------------------------------3.5.4 3.5.4 3.5.4 3.5.4 ––––    Academia de Música de Lagos Academia de Música de Lagos Academia de Música de Lagos Academia de Música de Lagos ––––    Realização de Espetáculos em Realização de Espetáculos em Realização de Espetáculos em Realização de Espetáculos em 
Vila do Bispo Vila do Bispo Vila do Bispo Vila do Bispo ––––    Pedido de Apoio (26782)Pedido de Apoio (26782)Pedido de Apoio (26782)Pedido de Apoio (26782): A Câmara deliberou por unanimidade atribuir 
de um apoio financeiro no valor de 2.300,00 euros (1.500,00 euros, respeitantes ao espetáculo 
“Ode a Maria” e 800,00 euros respeitantes à atuação musical na Igreja Matriz de Vila do 
Bispo). Mais foi deliberado por unanimidade, que o Município suporta as despesas com o 
licenciamento e refeições. ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.5.5 3.5.5 3.5.5 3.5.5 ––––    Pedido de cedência da sala de Exposições do Centro Cultural Pedido de cedência da sala de Exposições do Centro Cultural Pedido de cedência da sala de Exposições do Centro Cultural Pedido de cedência da sala de Exposições do Centro Cultural 
para exibição das para exibição das para exibição das para exibição das obras do Artista Laurentino Cabaço (26880)obras do Artista Laurentino Cabaço (26880)obras do Artista Laurentino Cabaço (26880)obras do Artista Laurentino Cabaço (26880): A Câmara deliberou 
por unanimidade reconhecer o elevado interesse público municipal, da exposição, cedendo a 
sala do Centro Cultural de Vila do Bispo, ao artista Laurentino Cabaço, entre os dias 2 e 31 de 
outubro de 2017, bem como isentar o mesmo do pagamento da respetiva tarifa, nos termos da 
informação número 26880, prestada pela subunidade orgânica de cultura. ---------------------- 
--------------3.6 3.6 3.6 3.6 ––––    Execuções FiscaisExecuções FiscaisExecuções FiscaisExecuções Fiscais    ---------------------------------------------------------------    
--------------3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 ––––    Contador de Água / Água em Relaxe (26560)Contador de Água / Água em Relaxe (26560)Contador de Água / Água em Relaxe (26560)Contador de Água / Água em Relaxe (26560): A Câmara deliberou 
por unanimidade anular o processo de execução fiscal número 1281/2016, bem como, as 
custas e os juros de mora, os termos da informação número 26560 prestada pelo serviço de 
taxas e licenças. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------3.7 3.7 3.7 3.7 ––––    Taxas e LicençasTaxas e LicençasTaxas e LicençasTaxas e Licenças ----------------------------------------------------------------    
--------------3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1 ––––    DDDDevolução de 57,39 euros à requerente (26535)evolução de 57,39 euros à requerente (26535)evolução de 57,39 euros à requerente (26535)evolução de 57,39 euros à requerente (26535): A Câmara 
deliberou por unanimidade proceder à devolução do valor de 57,39 euros à Senhora Annick 
Henriette, nos termos da informação número 26535 prestada pelo serviço de taxas e licenças. - 
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--------------3.8 3.8 3.8 3.8 ––––    DesportoDesportoDesportoDesporto    -------------------------------------------------------------------------    
--------------3.8.1 3.8.1 3.8.1 3.8.1 ––––    Projeto Sagres em Sagres Projeto Sagres em Sagres Projeto Sagres em Sagres Projeto Sagres em Sagres ––––    Protocolo de Colaboração (27255)Protocolo de Colaboração (27255)Protocolo de Colaboração (27255)Protocolo de Colaboração (27255): 
A Câmara deliberou por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Afonso Nascimento e 
os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Nuno Rio e Judite Dias, aprovar o Protocolo 
de Colaboração a celebrar entre o Município e a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A., 
nos termos da documentação anexa ao processo. --------------------------------------------------- 
--------------4 4 4 4 ––––    Divisão de Obras MunicipaisDivisão de Obras MunicipaisDivisão de Obras MunicipaisDivisão de Obras Municipais    -------------------------------------------------------------------------------------    
--------------4.1 4.1 4.1 4.1 ––––    Projeto de execução para construção do caminho do Barrudo em Projeto de execução para construção do caminho do Barrudo em Projeto de execução para construção do caminho do Barrudo em Projeto de execução para construção do caminho do Barrudo em 
Vila do Bispo (Proc. 2015/E40.003/6)Vila do Bispo (Proc. 2015/E40.003/6)Vila do Bispo (Proc. 2015/E40.003/6)Vila do Bispo (Proc. 2015/E40.003/6): A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o 
projeto de execução para a construção do caminho do Barrudo em Vila do Bispo, nos termos 
da informação número 27290 prestada pela divisão de obras municipais. ----------------------- 
-------------- O Senhor Presidente, por incompatibilidade, não participou na discussão nem na 
votação do assunto. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------5555    ––––    Divisão de Obras Particulares e Planeamento Divisão de Obras Particulares e Planeamento Divisão de Obras Particulares e Planeamento Divisão de Obras Particulares e Planeamento ----------------------------    
--------------5555.1 .1 .1 .1 ––––    Operações UrbanísticasOperações UrbanísticasOperações UrbanísticasOperações Urbanísticas ------------------------------------------------------- 
--------------5.1.1 - Processo 03/2014 – Urbanização das Furnas Urbanização das Furnas Urbanização das Furnas Urbanização das Furnas ----    Hotelaria e Turismo, LdaHotelaria e Turismo, LdaHotelaria e Turismo, LdaHotelaria e Turismo, Lda.: 
Câmara deliberou por unanimidade: ----------------------------------------------------------------
--------------a) aceitar o prazo de execução de obras de 2 anos;-----------------------------------
--------------b) o valor da caução a apresentar pelo requerente para a execução das obras das 
infraestruturas é de 69.325,33 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; ------------------
--------------c) isentar da celebração de contrato de urbanização, nos termos da informação 
número 22641, prestada pela divisão de obras particulares e planeamento;---------------------
-------------5.1.2 - Processo 69/2015 – Peter Alexander GrossPeter Alexander GrossPeter Alexander GrossPeter Alexander Gross: A Câmara deliberou por 
unanimidade deferir o projeto de arquitetura devendo o requerente apresentar os projetos de 
especialidades no prazo de 6 meses, nos termos da informação número 26923, prestada pela 
divisão de obras particulares e planeamento;------------------------------------------------------ -
-------------5.1.3 - Processo 21/2017 – Serge PaquinSerge PaquinSerge PaquinSerge Paquin: A Câmara deliberou por unanimidade 
deferir as alterações requeridas no decorrer da obra ao abrigo do artigo 83º do RJUE, mais 
deverá o requerente apresentar os projetos de especialidades no prazo de 6 meses, nos termos 
da informação número 26857, prestada pela divisão de obras particulares e planeamento;----
-------------5.1.4 - Processo 24/2017 – Philippe Philippe Philippe Philippe Henri Arsene VionHenri Arsene VionHenri Arsene VionHenri Arsene Vion: A Câmara deliberou por 
unanimidade deferir o projeto de arquitetura, condicionado à entrega do projeto de arranjos 
exteriores, devidamente assinado por arquiteto paisagista aquando dos restantes projetos de 
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especialidades, mais deverá o requerente apresentar os projetos de especialidades no prazo 
de 6 meses, nos termos da informação número 26731, prestada pela divisão de obras 
particulares e planeamento;---------------------------------------------------------------------------
-------------5.1.5 - Processo 43/2017 – Alzirino Domingos MarreirosAlzirino Domingos MarreirosAlzirino Domingos MarreirosAlzirino Domingos Marreiros: A Câmara deliberou por 
unanimidade deferir o licenciamento, bem como, deverá o requerente no prazo de um ano 
requerer o respetivo alvará de licenciamento, nos termos da informação número 27251, 
prestada pela divisão de obras particulares e planeamento. ---------------------------------------
-------------5.1.6 - Processo 44/2017 – Vera de Ramirez Garcia Nunes SequeiraVera de Ramirez Garcia Nunes SequeiraVera de Ramirez Garcia Nunes SequeiraVera de Ramirez Garcia Nunes Sequeira: A Câmara 
deliberou por unanimidade deferir o projeto de arquitetura, mais deverá o requerente 
apresentar os projetos de especialidades no prazo de 6 meses, bem como a planta de 
implantação com a indicação das áreas a integrar o domínio público por alargamento das ruas 
localizadas a norte, poente e sul. Deverá ainda ser submetido um pedido de integração de 
áreas no domínio público, sendo que a licença de utilização fica condicionada à atualização da 
área do prédio, nos termos da informação número 27002, prestada pela divisão de obras 
particulares e planeamento. -------------------------------------------------------------------------- 
--------------5.1.7 - Processo 46/2017 – José António Sahuquillo RubioJosé António Sahuquillo RubioJosé António Sahuquillo RubioJosé António Sahuquillo Rubio: A Câmara deliberou 
por unanimidade deferir o projeto de arquitetura, mais deverá o requerente apresentar os 
projetos de especialidades no prazo de 6 meses, nos termos da informação número 26812, 
prestada pela divisão de obras particulares e planeamento. --------------------------------------- 
--------------5.1.8 - Processo 48/2017 – Didier Angelo Francois Zammattio e Silvia Hernandez Didier Angelo Francois Zammattio e Silvia Hernandez Didier Angelo Francois Zammattio e Silvia Hernandez Didier Angelo Francois Zammattio e Silvia Hernandez 
MendizMendizMendizMendizabalabalabalabal: A Câmara deliberou por unanimidade deferir o projeto de arquitetura, mais 
deverá o requerente apresentar os projetos de especialidades no prazo de 6 meses, sendo que 
aquando da emissão do alvará de construção o requerente deverá apresentar a documentação 
relativa à atualização da área dos prédios, nos termos da informação número 26762, prestada 
pela divisão de obras particulares e planeamento. -------------------------------------------------- 
--------------5.1.9 - Processo 57/2017 – Silvina Rosado daSilvina Rosado daSilvina Rosado daSilvina Rosado da    Silva Silva Silva Silva ----    Cabeça de Casal da Herança Cabeça de Casal da Herança Cabeça de Casal da Herança Cabeça de Casal da Herança 
dededede: A Câmara deliberou por unanimidade aceitar os termos de responsabilidades das 
especialidades, deferindo o seu licenciamento, nos termos da informação número 24953, 
prestada pela divisão de obras particulares e planeamento. ---------------------------------------
--------------5.1.10 - Processo 61/2017 – Andreia Patrícia de Oliveira GerardoAndreia Patrícia de Oliveira GerardoAndreia Patrícia de Oliveira GerardoAndreia Patrícia de Oliveira Gerardo: A Câmara 
deliberou por unanimidade deferir o projeto de arquitetura, mais deverá o requerente 
apresentar os projetos de especialidades, no prazo de 6 meses, juntamente com o projeto de 
alteração do passeio para execução do rebaixamento os termos das normas em vigor, 



 

15 

 

conforme mencionado na informação número 25599, prestada pela divisão de obras 
particulares e planeamento. -------------------------------------------------------------------------- 
--------------5.1.11 - Processo 08/2017 – Tiago Costa Vilela de SousaTiago Costa Vilela de SousaTiago Costa Vilela de SousaTiago Costa Vilela de Sousa: A Câmara deliberou por 
unanimidade: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------a) aceitar o pagamento de 2.025,89 euros pelas áreas não cedidas de 46,66m2 
referente a EVUC e 58,33m2, referente a EEUC; ----------------------------------------------------- 
--------------b) aprovar o projeto de arquitetura, condicionado ao cumprimento cumulativo dos 
pontos mencionados no n.º 2 do ponto IV Parecer da informação número 25510, prestada pela 
divisão de obras particulares e planeamento. ------------------------------------------------------- 
--------------5.1.12 - Processo 18/2017 – Tiago Dias Teixeira RamosTiago Dias Teixeira RamosTiago Dias Teixeira RamosTiago Dias Teixeira Ramos: A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, condicionado ao cumprimento cumulativo dos 
seguintes pontos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------a) apresentar processo enquadrado na reabilitação urbana; ------------------------ 
--------------b) apresentação de certidão de teor com a atualização da área do prédio, de 
harmonia com a informação número 27334, prestada pela divisão de obras particulares e 
planeamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------5.1.13 - Processo 93/2017 – Manuel Moreira Manuel Moreira Manuel Moreira Manuel Moreira ----    Cabeça de Casal da Herança deCabeça de Casal da Herança deCabeça de Casal da Herança deCabeça de Casal da Herança de: A 
Câmara deliberou por unanimidade autorizar a emissão de certidão de integração de área no 
domínio público nos termos abaixo indicados: ------------------------------------------------------ 
--------------a) que o cálculo dos índices urbanos sejam efetuados sobre a área inicial do 
prédio; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------b) que o município suporte os custos dos registos relacionados com a alteração de 
área do referido prédio; ------------------------------------------------------------------------------ 
--------------c) isentar do pagamento da taxa referente à emissão da certidão de integração no 
domínio público, de harmonia com a informação número 26947, prestada pela divisão de 
obras particulares e planeamento. ------------------------------------------------------------------- 
--------------5.1.14 - Processo 100/2017 – Construções Manuel Rodrigues Gomes, Lda.Construções Manuel Rodrigues Gomes, Lda.Construções Manuel Rodrigues Gomes, Lda.Construções Manuel Rodrigues Gomes, Lda.: A 
Câmara deliberou por unanimidade autorizar a emissão de certidão de integração de área no 
domínio público nos termos abaixo indicados: ------------------------------------------------------ 
--------------a) que o cálculo dos índices urbanos sejam efetuados sobre a área inicial do 
prédio; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------b) que o município suporte os custos dos registos relacionados com a alteração de 
área do referido prédio; ------------------------------------------------------------------------------ 
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--------------c) isentar do pagamento da taxa referente à emissão da certidão de integração no 
domínio público, de harmonia com a informação número 27411, prestada pela divisão de 
obras particulares e planeamento. ------------------------------------------------------------------- 
--------------5.2 5.2 5.2 5.2 ––––    Procedimento Casa Pronta Procedimento Casa Pronta Procedimento Casa Pronta Procedimento Casa Pronta ––––    Direito de Preferência (Direito de Preferência (Direito de Preferência (Direito de Preferência (25807258072580725807)))): A 
Câmara deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência relativamente ao 
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Bispo sob o número 
345/19890511, inscrito na matriz predial urbana com o artigo número 1618, com a área de 
17,7m2, pelo valor de 39.000,00 euros, nos termos da informação número 25807, prestada 
pela divisão de obras particulares e planeamento. ------------------------------------------------- 
--------------5.3 5.3 5.3 5.3 ––––    Plano Pormenor do Caminho do Infante (27362)Plano Pormenor do Caminho do Infante (27362)Plano Pormenor do Caminho do Infante (27362)Plano Pormenor do Caminho do Infante (27362): A Câmara 
deliberou por maioria com o voto de abstenção do Senhor Vereador Afonso Nascimento: ------ 
--------------a) aprovar os termos de referência para a elaboração do Plano de Pormenor do 
Caminho do Infante;----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------b) determinar o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do 
Caminho do Infante; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------c) o prazo de elaboração do Plano de Pormenor do Caminho do Infante seja de 6 
meses; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------d) o período de participação, para a formulação de sugestões e para a 
apresentação de informações, deverá ser de 15 dias, nos termos da informação número 27362, 
prestada pela divisão de obras particulares e planeamento. --------------------------------------- 
-------------5555    ––––    Intervenção do PúblicoIntervenção do PúblicoIntervenção do PúblicoIntervenção do Público----------------------------------------------------------- 
-------------Usou da palavra o Senhor José de Sousa Cintra relembrando o Senhor Presidente 
que ainda não foi concretizado o Protocolo celebrado, a 30 de abril de 2013, entre a sua 
empresa e o município relativamente ao arranjo do acesso à sua habitação na Pedra da Bala 
em Sagres. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------O Senhor Presidente informou que a Câmara tem de honrar os seus compromissos 
e agradecer a disponibilidade do Senhor José de Sousa Cintra para a celebração desse mesmo 
Protocolo, e pode-se agradecer ao Senhor o solucionar dos cortes de luz que existiam com 
bastante frequência em Sagres. Realmente, o Senhor José de Sousa Cintra tem de ser tratado 
como os demais e naquilo que se sentir lesado deve de reagir. Aceito que, o Senhor se sinta 
revoltado, no entanto, por muito que se aceite ou não, existem outras entidades que intervêm 
no nosso concelho e limitam o desenvolvimento da mesma, no entanto existe trabalho feito 
relativamente a esse assunto. ------------------------------------------------------------------------- 
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-------------Foi dada a palavra à Senhora Verónica Neves informando que, no ano passado 
ficou bastante contente em saber que o Município tinha celebrado um Protocolo com a 
Associação Animais de Rua com veterinários para efetuar a esterilização de animais de rua e 
gostaria de saber se, atualmente, ainda continua em vigor o mesmo Protocolo. Mais 
demonstrou a sua indignação em relação à falta de estacionamento na sua rua devido ao 
alojamento local existente. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------O Senhor Presidente informou que, o Protocolo com a Associação Animais de Rua 
cessou e que, o município tem em vigor um novo Protocolo com a Instituição Nandi em Lagos, 
para os mesmos efeitos. Relativamente à falta de estacionamento, informa que, à luz da lei 
em vigor é exigível estacionamento nesse tipo de licenciamento, sanando esse 
constrangimento existente em licenciamentos mais antigos. ---------------------------------------  
-------------Foi dada a palavra à Senhora Elvira questionando o Senhor Presidente 
relativamente ao processo de concurso da habitação municipal existente na Salema. ----------- 
-------------O Senhor Presidente da Câmara informou que o processo está a decorrer no seu 
prazo normal, pelo que ainda não está concluído. -------------------------------------------------- 
--------------6666    ––––    Aprovação em MinutaAprovação em MinutaAprovação em MinutaAprovação em Minuta --------------------------------------------------------------- 
--------------A Câmara deliberou por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Afonso 
Nascimento, no final da reunião, aprovar em minuta os seguintes pontos da ordem de 
trabalhos: 3.1.3 – 6ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 (27434); 3.1.4 
– Ajuste direto no âmbito do regime geral para implementação do projeto “Vila do Bispo GO 
– Museu da Paisagem” (Abertura de Procedimento) (27393); 3.1.5 – Contentores existentes 
na antiga escola de Budens – Pedido para compra – (26246); 3.2.2 – Trabalho a favor da 
Comunidade (24787); 3.3.1 – Regulamento de Apoio Social a Famílias Carenciadas (8 
Candidaturas – 27294, 27282, 27324, 27285, 27199, 27368, 27189, 26672); 3.3.2 – 
Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade (1 Candidatura – 27361); 3.3.3 – 
Solicitação de Apoio no Transporte Escolar / Ano Letivo 2017/2018 (27321); 3.3.4 – 
Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida – Adenda ao Protocolo de Colaboração 
(27190); 3.3.5 – Solicitação de Apoio Logístico – Associação Estrelinha (26651); 3.3.6 – 
Solicitação de Apoio Financeiro / Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo – Lar e Creche 
de Budens (26784); 3.3.7 – Solicitação de Apoio Logístico – Liga Portuguesa Contra o Cancro 
(26612); 3.3.8 – Solicitação de Apoio Financeiro – A CNOD – Confederação Nacional dos 
Organismos de Deficientes (26666); 3.3.9 – Solicitação de Apoio Financeiro Extraordinário – 
Centro Cultural e Social da Figueira (26294); 3.3.10 – Solicitação de Apoio Logístico e 
Financeiro – APAV Portimão (26943); 3.4.1 – Faturação no Sistema de Gestão de Refeições 
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(SGR) (27121); 3.4.2 – Regime de Fruta Escolar – Candidatura – Ano Letivo 2017/2018 
(27150); 3.4.3 – Venda de Livros – “Meditações para Crianças” (26422); 3.5.1 – UIM CLASS3 
– 225 World Offshore Championship 2017 em Vila do Bispo (Sagres) (22916); 3.5.2 – 
Ocupação de Espaço Público para Filmagens (22865); 3.5.3 – Pedido de Apoio: Momentos 
Fantásticos com Património (27097); 3.5.4 – Academia de Música de Lagos – Realização de 
Espetáculos em Vila do Bispo – Pedido de Apoio (26782); 3.5.5 – Pedido de cedência da sala 
de Exposições do Centro Cultural para exibição das obras do Artista Laurentino Cabaço 
(26880); 3.6.1 – Contador de Água / Água em Relaxe (26560); 3.7.1 – Devolução de 57,39 
euros à requerente (26535); 3.8.1 – Projeto Sagres em Sagres – Protocolo de Colaboração 
(27255); 4.1 – Projeto de execução para construção do caminho do Barrudo em Vila do Bispo 
(Proc. 2015/E40.003/6); 5.1 – Operações Urbanísticas; 5.2 – Procedimento em Casa Pronta – 
Direito de Preferência (25807); 5.3 – Plano Pormenor do Caminho do Infante (27362). ------- 
--------------O Senhor Vereador Afonso Nascimento, ditou a seguinte declaração de voto:------ 
-----------------------------------------“Declaração de voto------------------------------------------- 
--------------Votei contra como forma de protesto à falta de Atas deste executivo camarário.---- 
--------------O Vereador---------------------------------------------a) Afonso Nascimento”.-------- 
--------------Encerramento da ReuniãoEncerramento da ReuniãoEncerramento da ReuniãoEncerramento da Reunião: E mais nada havendo a tratar foi pelo Senhor 
Presidente declarada encerrada a reunião pelas 14:30 horas.------------------------------------- 
--------------E eu, Luís José Correia Rosado, técnico superior da Câmara Municipal, redigi, 
subscrevi e assino a presente minuta da ata n.º 15 do dia 14 de julho de 2017. ------------------ 
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