
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 6  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- ------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA -----  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014  ------------------  
 ---------- Aos doze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, 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, 
Sra. Vereadora Dra. Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria 
da Graça de Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro 
Pina.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Rodrigo 
Manuel Lamim das Neves, tendo sido substituído pela Sra. Vereadora Dra. Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, que lhe seguia sucessivamente na lista. ----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Directora do Departamento de 
Administração Geral da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 4.412,989,03 € (quatro milhões, quatrocentos e 
doze mil, novecentos e oitenta e nove euros e três cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 411.691,32 € (quatrocentos e onze mil, seiscentos e noventa e um euros, 
trinta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram aprovadas as actas nº 4 da reunião ordinária de Câmara realizada a 29  de 
janeiro de 2014 e a nº 5 da reunião ordinária pública de Câmara realizada a 5 de fevereiro de 
2014.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos apresentando informações, quanto 
aos esclarecimentos solicitados pela Vereação não permanente: --------------------------------------   
 ---------- 1. Relativamente ao assunto da agregação de Freguesias, a posição do executivo 
permanente é contra como sempre foi. A CDU que sempre se bateu contra a decisão 
legislativa do Governo PSD/CDS, sobretudo, no tempo que antecedeu a agregação efectiva 
das freguesias efectuou diversas acções de luta e protesto a nível nacional e local que não 
foram tidas em conta pelo governo. Foi ainda dito que no seio dos organismos de que faz 
parte, e no âmbito das tomadas de posição política, não deixará de vincar essa orientação. 
No último Congresso da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, os eleitos 
da CDU tiveram a oportunidade de submeter à votação a rejeição da agregação das 
freguesias. Mas, como o governo não mostra qualquer intuito de recuo, sendo improvável o 
regresso à situação anterior, diz aguardar que uma mudança de governo e de políticas, leve à 
alteração desta e doutras medidas altamente lesivas dos interesses do poder local 
democrático e das populações. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. No que concerne às escolas com estruturas de amianto, foi informado que a 
autarquia sabe que a única escola (EB 2, 3 Garcia Domingues/parte) do concelho com este 
material de amianto vai ser objecto de empreitada, em processo conduzido pela Direcção 
Regional de Educação do Algarve e o Agrupamento de Escolas de Silves Sul. Foi ainda 



 
 

 

informado que estava previsto o lançamento da empreitada até ao final do ano transacto, 
situação que não se concretizou. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. Quanto ao processo da CHE União Silvense, foi informado pela autarquia que se 
realizou recentemente uma Assembleia de Credores no âmbito do processo de insolvência da 
CHE União Silvense e que no decurso deste processo, os fogos pertença da Câmara 
Municipal de Silves, serão adjudicados ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
que posteriormente os doará ao município. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. Em relação às obras nas redes pluviais da Rua do Alentejo, em Armação de Pêra, 
foi informado que a autarquia tem a intenção de cumprir com o compromisso assumido em 
termos do Plano Plurianual de Investimento para 2014, não tendo, no entanto, data precisa 
para o seu início. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 5. Acerca das cedências de autocarros a escolas, colectividades e outras entidades, 
o actual executivo permanente informou que decidiu alterar a prática que vinha do período 
anterior, iniciando desde logo o processo de cedências de autocarros às escolas, 
colectividades e demais instituições. A autarquia informou ainda que serão cedidos autocarros 
às escolas durante a semana desde que haja disponibilidade. Aos fins-de-semana as 
colectividades têm beneficiado da cedência de viaturas, num máximo de duas viagens por 
mês, de acordo com o número de solicitações. A breve trecho será redigido um regulamento 
que procurará ser mais preciso e objectivo, sendo pretendido, com esta nova política, o 
reforço do apoio efectivo às instituições educativas e ao movimento associativo do concelho 
de Silves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. Relativamente à reclamação de maus cheiros provenientes de uma vacaria sita na 
Quinta da Amorosa, freguesia de São Bartolomeu de Messines, a autarquia informou que 
aguarda que a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve se pronuncie sobre o 
assunto, pois é da sua competência. Foi ainda informado que esta autarquia tem insistido 
sobre a necessidade de uma resposta urgente à questão colocada. -----------------------------------  
 ---------- 7. No que diz respeito ao Parque de Feiras e Mercados de São Bartolomeu de 
Messines/Parque de Autocaravanas, esta autarquia informou que aguarda pelos pareceres 
técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e da Divisão de Obras Municipais sobre a 
implantação do parque de autocaravanas de Messines, em consonância com o projecto de 
execução técnica para toda a área em causa (Projecto de Feiras e Mercados). Foi ainda 
informado que o local dispõe de um ponto ecológico com contador de água e ligação para a 
deposição das cassetes e que a recolha dos resíduos sólidos urbanos é igualmente realizada.  
 ---------- 8. Em relação à substituição do relvado sintético do campo municipal de São 
Bartolomeu de Messines, o executivo permanente desta autarquia informou que o relvado não 
recebeu a manutenção exigida ao longo do seu período de vida, o que acumulando com uma 
utilização muito intensiva, provocou a sua degradação acelerada. A substituição do relvado é 
uma necessidade sentida, mas que o orçamento da Câmara Municipal não prevê para o ano 
de 2014, por falta de meios financeiros. No entanto, este executivo informa que é uma 
situação a ponderar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9. Naquilo que respeita às redes de água e saneamento, a autarquia informou que o 
estado geral das mesmas é preocupante, visto os recursos humanos do sector serem 
insuficientes em qualidade e quantidade para a dimensão e complexidade do sector. O 
investimento realizado no passado, por escasso, não evitou a degradação da infra-estrutura. 
Foi ainda informado que a prioridade é intervir na remodelação das redes de água e 
saneamento, designadamente nas zonas críticas, ou seja, nos troços onde as roturas 
acontecem mais vezes. Estão a ser identificados os locais, a serem definidos custos e está a 
ser realizada uma reflexão sobre as soluções. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- 10. No que concerne à ligação da rede de esgotos à Aldeia do Sobrado e Aldeia de 
Tunes, ambas pertencentes à União de freguesias de Algoz e Tunes, foi informado que esta 
Câmara está em posse do projecto de execução técnica relativa às travessias do caminho-de-
ferro na aldeia de Tunes e na aldeia do Sobrado e Poço Frito no que a águas e esgotos diz 
respeito e, no sítio da Carrasqueira, freguesia de São Bartolomeu de Messines, no que a 
águas respeita. Foi ainda informado que o projecto respeita as orientações dadas na altura 



 
 

 

pela REFER e que o procedimento concursal foi aberto durante um anterior mandato, e 
posteriormente cancelado, no ano de 2009. A autarquia informou ainda que procedeu à 
respectiva actualização dos dados e que submeterá novamente o projecto de execução 
técnica à Rede Ferroviária Nacional – REFER, EPE por força do largo tempo decorrido. --------  
 ---------- 11. Relativamente à estação de tratamento de lamas em São Bartolomeu de 
Messines, a autarquia informou que durante este mandato autárquico, o processo não 
registou qualquer evolução. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi também apresentada informação relativa ao valor dos fundos disponíveis à data 
de 11/02/2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra perguntando sobre “qual o ponto 
da situação junto do Grupo Nogueira”, no sentido de saber “se este Grupo tem efectuado os 
pagamentos das prestações ao Banco BIC, referentes ao empréstimo contraído pelos ex-
trabalhadores da empresa Alicoop? -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Qual o ponto da situação na insolvência da Fábrica do Inglês? Em relação a esta, a 
Câmara Municipal está representada por mandatário forense neste processo de insolvência?”  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu perguntando relativamente ao “museu 
da cortiça, o que já foi feito ou a fazer de forma a proteger o acervo que está no interior do 
empreendimento. E aquele que o Dr. Manuel Ramos informou que estava noutros locais que 
não no interior do empreendimento? E quando e em que termos é recuperado o que foi 
enviado para o Arquivo Distrital de Faro?” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- O mesmo Sr. Vereador continuou propondo que fossem solicitadas “informações aos 
administradores do Grupo Os Mosqueteiros ITMP Alimentar, S. A. para quando a abertura da 
loja em São Bartolomeu de Messines”. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu que “na última visita que fizeram, disseram-me 
que iriam abrir a nova loja pequena, em Agosto próximo”. ------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Fernando Serpa tomou novamente a palavra para dizer que “há um 
compromisso de readmissão dos ex-trabalhadores do ex-concessionário do Grupo Os 
Mosqueteiros ITMP Alimentar, S. A. que deve ser respeitado e que o executivo permanente 
deverá acompanhar para que seja cumprido”. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Prosseguiu dizendo que “alguns chefes de divisão estão em regime de substituição 
até ao concurso”. E que “gostaria de obter uma cópia das decisões”. ---------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra para responder que “quem está nessa 
situação é a Dra. Telma Gonçalves - Divisão Financeira e a Engª. Ana Águas – Divisão de 
Serviços Urbanos e Ambiente. Quanto à Divisão de Planeamento do Território e Informação 
Geográfica, a comissão de serviço do chefe de divisão, Dr. Ricardo Tomé, caiu, encontrando-
se em gestão corrente por um período de noventa dias”. -------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, o Vereador Fernando Serpa perguntou se “poderá ser prorrogado esse 
prazo?”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente respondeu: “Penso que não”. -----------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Fernando Serpa voltou a tomar da palavra para dizer que “sendo, um 
sector estratégico para o desenvolvimento do concelho de Silves, parece que seria de bom 
senso que a Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica, que tutela a 
revisão do PDM - Plano Diretor Municipal, também seguisse os mesmos termos para que não 
houvesse um hiato nos trabalhos. Logo, apelo, e também por reconhecimento pelo trabalho 
desta equipa, que essa vossa decisão seja revista e o Dr. Ricardo Tomé nomeado em regime 
de substituição até ao concurso. Assim sendo, irá dar um apoio e um reconhecimento a uma 
equipa coesa, num momento sensível dos trabalhos em que está em causa o 
desenvolvimento do concelho que necessita da divulgação da proposta de revisão do PDM, 
submetendo-a a inquérito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ainda mais, conforme consta da reunião de há 15 dias atrás, existem matérias em 
estudo que será conveniente que continuem a ser apreciadas e trabalhadas pela mesma 



 
 

 

equipa, matérias essas que foram aprovadas, por unanimidade, nas reuniões de junho e julho 
de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assim, sabendo que a comissão de serviço do Dr. Ricardo Tomé acaba amanhã, dia 
13 de fevereiro de 2014, apelava à Srª. Presidente para que decidisse em relação a este 
técnico, nos mesmos termos em que o fez em relação aos que a Srª. Presidente já enumerou. 
Estou convencido que o irá fazer”. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Verador Rogério Pinto interveio, pela primeira vez, dizendo que “O que o Partido 
Socialista disse, nós, Partido Social Democrata, subscrevemos”. --------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente voltou a tomar da palavra para explicar que “A coordenação 
do Plano Diretor Municipal continua ao cargo do Dr. Ricardo Tomé e, profissionalmente, o que 
lhe foi pedido é que continue a coordenar a equipa. Tudo o resto que tem a ver com a 
Divisão, isso sim deverá estar pendente. A coordenação do Dr. Ricardo Tomé e os 
profissionais que estão associados a este projecto continuam a ser reconhecidos e a ele as 
funções de coordenação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Houve um procedimento diferente nesta situação porque houve um desconhecimento 
da pessoa de que a sua comissão de serviço tinha acabado ainda no anterior mandato e não 
entregou atempadamente o relatório. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendemos que haja da parte da equipa um empenho neste momento, em que até 
já existe feito todo um levantamento de situações que não estavam previstas nem no PDM de 
1995 nem na revisão actual e que, agora, em conjunto irão ser trabalhadas pela Divisão de 
Gestão Urbanística e pela Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica”.----  
 ---------- O Vereador Fernando Serpa retomou a palavra para dizer que “Em relação ao Dr. 
Ricardo Tomé apelo para que seja repensada a situação por três razões: a primeira, pelo 
reconhecimento profissional do próprio e da sua equipa; a segunda, pelo trabalho efectuado; 
e a terceira, para que não seja beliscada a autoridade da sua equipa. --------------------------------  
 ---------- Felicito a Sra. Presidente pela nomeação da Dra. Telma Gonçalves e da Engª Ana 
Águas e também defendemos intransigentemente o concurso público para a escolha dos 
chefes de Divisão mas, até lá, apelo que seja revista a vossa decisão”. ------------------------------  
 ---------- O Vereador Rogério Pinto voltou a ter a palavra para perguntar “O que é que se 
passa com a comissão de serviço do Dr. Rui Fernandes?” -----------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu “como Comandante Municipal 
Operacional considerei que o Dr. Rui Fernandes não seria a pessoa que, no meu entender, 
poderia estar comigo como autoridade municipal máxima na Protecção Civil. ----------------------  
 ---------- Esta, é, no caso concreto, uma decisão pessoal e não política da Presidente”. ----------  
 ---------- De volta à palavra, o Vereador Fernando Serpa, disse “estou preocupado com o 
Vereador Rodrigo Neves em termos de saúde e de trabalho na Câmara Municipal. ---------------   
 ---------- Mais informo que amanhã, na inauguração do Centro de Distribuição do Grupo 
Jerónimo Martins, no Algoz, irei ser substituído pelo Vereador Engº Domingos Calado, por 
uma questão de reconhecimento pelo trabalho que as pessoas da terra têm feito ao longo dos 
anos”. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Reconheço também, o excelente trabalho no envio das informações por email e o 
esforço dos serviços do Apoio Administrativo ao Departamento de Administração Geral que, 
atempadamente me enviam a minuta da ata anterior tendo apenas, dois dias para o fazerem”.  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS 
DE URBANIZAÇÃO, A EXECUTAR EM PRÉDIO SITO NO CERRINHO, SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Alan Edward Joseph Jones ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Departamento de Administração Geral, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Vereador Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “quero felicitar quem detectou 
esta situação permitindo assim que o interesse municipal não fosse lesado”. 



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a deliberação de 15/01/2014 e 
notificar o requerente para apresentação da caução devida por outra forma legalmente 
prevista, de acordo com a informação. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NA RUA DO 
CORREIO, EM TUNES. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: PALSOFI, Sociedade de Construções, Lda. ---------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE EDIFICAÇÃO DE UNIDADE DE TURISMO EM 
ESPAÇO RURAL NA TIPOLOGIA DE AGRO-TURISMO, NA QUINTA DA HORTA GRANDE, 
TAPADA, SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Helena Mourinho dos Santos Tavares Rebelo ----------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA A 
LEGALIZAÇÃO DE TELHEIRO E DE CHAPAS METÁLICAS SOBRE MURO DE VEDAÇÃO 
DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA – LOTE 6, ALVARÁ DE LOTEAMENTO 02/03, 
URBANIZAÇÃO ROTA DO SOL, TORRE, ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Fernando Machado de Sousa e Outra --------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia, face ao 
compromisso apresentado pelo requerente e a exposição escrita apresentada pelo técnico 
autor do projecto, nos termos da informação técnica. ------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel Joaquim Ribeiro Lopes -------------------------------------------------  
 ---------- Presente auto da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a administração do 
condomínio, nos termos conjugados das disposições constantes do DL555/99 de 16/12 e 
posteriores alterações, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, para no prazo de 60 dias proceder às 
obras necessárias tendentes a colmatar as deficiências constantes no auto de vistoria. Mais 
se delibera transmitir a presente deliberação ao reclamante. --------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA, EM 
PRÉDIO SITO NA AVENIDA MARGINAL, SILVES. --------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Clotilde Caldas de Vasconcelos Duarte ------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, de 
acordo com a informação, dispensando-se a apresentação dos projectos das especialidades 
e emitir a competente licença de obras face ao teor da exposição apresentada pela 
requerente em 19/02/2009. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DO RUÍDO PARA OS DIAS 1, 2 
E 4 DE MARÇO, DAS 15H ÀS 24H, DAS 13H ÀS 20H E DAS 13H ÀS 21H, 
RESPECTIVAMENTE; NA RUA DA LIBERDADE PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DE 
CARNAVAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Grupo de Amigos de Messines --------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir licença especial de ruído. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA NO 
ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DO CARNAVAL NOS DIAS 1, 2 E 4 DE 
MARÇO, NA RUA DA LIBERDADE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------  
 ---------- REQUERENTE: Grupo de Amigos de Messines --------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública. ------    
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS, SITOS EM POMAR, 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES E CONCELHO DE SILVES, E OUTRO 
PRÉDIO RÚSTICO SITO EM CONQUEIROS, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, CONCELHO DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Odília Guerreiro Miguel e Leonardo Francisco da Ponte ---------------   
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE PRÉDIO MISTO SITO EM TORRE E CERCAS, 
FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Robert Charles Clarke e Carol Ann Clarke -----------------------------------  
 ---------- Presente pedido do requerente e informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. O Vereador Fernando Serpa declarou-se impedido. ---------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE PRÉDIO RÚSTICO SITO EM VALE FIGUEIRA, 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES E SOBRE 
PRÉDIO MISTO SITO EM VALE FIGUEIRA, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, CONCELHO DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Hélder Manuel da Silva Martins e Maria Guiomar Martins  
Coelho da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.----------------------- ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com 
a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – CONCURSO PÚBLICO PARA CONCRETIZAÇÃO DE NÚCLEO 
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO. RELATÓRIO DE SELEÇÃO FINAL. -----------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Planeamento do Território e Informação 
Geográfica, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a decisão de contratar na 
deliberação de Câmara de 21 de Julho de 2010 na segunda sessão de 26 de Julho de 2010, 
nos termos e fundamentos da informação. --------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS MUNICÍPIOS 
DO ALGARVE, NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA (BTL), NO RECINTO DA FIL – 
PARQUE DAS NAÇÕES, QUE DECORRERÁ DE 12 A 16 DE MARÇO DE -------------------------   4 
 ---------- REQUERENTE: REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Sector de Turismo e Informação da Divisão Financeira, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio nos termos da 
informação.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CANDIDATURA AO APOIO DA FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN PARA “RECUPERAÇÃO, TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE 
ACERVOS DOCUMENTAIS”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Arquivo, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a candidatura apresentada. -------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – ABERTURA DE PROCEDIMENTO AQUISITIVO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente projecto de decisão de adjudicação da Secção de Aprovisionamento, de 
que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de decisão de 
adjudicação e remeter à Assembleia Municipal para deliberação. --------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e trinta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Directora do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Silves, a 
fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  


