
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 5  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 4 DE FEVEREIRO DE 2015  -------------------  
 ---------- Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma 
Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho de Almeida Teixeira, Assistente 
Operacional 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 3.169.662,46 € (três milhões, cento e sessenta e 
nove mil, seiscentos e sessenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos), e o de operações 
não orçamentais é de 473.648,32 € (quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta 
e oito euros e trinta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos apresentando informações quanto 
aos esclarecimentos solicitados pela vereação não permanente: ---------------------------------------  
 ---------- 1) Valores pagos às Águas do Algarve, SA e receita cobrada; vide quadro; --------------  
 ---------- 2) Processos pendentes no Tribunal de Contas (Contas de Gerência); aguarda-se o 
relatório final do Tribunal de Contas; ----------------------------------------------------------------------------  
------------3) Processo da Praia Grande; no processo administrativo, até ao momento, não foi 
requerido o Alvará de Licenciamento da Operação de Loteamento e as Obras de 
Urbanização. No processo judicial, o Município de Silves deduziu contestação em tempo 
oportuno, dando cumprimento a deliberação camarária.--------------------------------------------------- 
------------4) Exploração Pecuária de S. B. de Messines (Algartalhos); Aguardamos o Relatório 
da Direção Regional de Agricultura e Pescas relativo à vistoria realizada em 18 de Novembro 
de 2014. Em 20 de Outubro de 2014 a fiscalização camarária levantou um Auto de Embargo 
às edificações construídas ilegalmente, na sequência de Despacho da Presidente da Câmara, 
proferido em 8 de Outubro p.p.. Anexamos relatório do Médico Veterinário Municipal relativo à 
ação de controlo de 18 de Novembro de 2014.--------------------------------------------------------------- 
 ---------- 5) Obras contratadas ou vias de ser contratadas; vide mapa em anexo;-------------------- 
 ---------- 6) Serviços Externos de Segurança e Saúde no Trabalho; vide relatório em anexo; ---  
-----------7) Alojamentos Locais; A autarquia tem realizado as vistorias dos alojamentos locais. 
No que se refere às placas de identificação, o processo concursal de aquisição encontra-se 
na sua fase final, após o que, dar-se-á início aos primeiros fornecimentos. ----- 
----------8) Espólio do Museu da Cortiça; Relativamente ao espólio do Museu da Cortiça de 
Silves, o Município de Silves tem-se desmultiplicado em contactos com todos os 
intervenientes no processo: ----------------------------------------------------------------------------------------
--------a) com o Grupo Nogueira, com vista à classificação do espólio do Museu da Cortiça de 
Silves como património cultural de interesse municipal, conforme procedimento administrativo 
em curso; e;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------b) com a Caixa Geral de Depósitos, proprietária do edifício/complexo Fábrica do 
Inglês que alberga o Museu da Cortiça de Silves, para realizar de obras de conservação no 



 
 

 

telhado do Museu e na prestação de autorização formal para que o espólio do Museu da 
Cortiça fique depositado nesse mesmo local. Conforme é do conhecimento público, o 
Município de Silves defende a reabertura do Museu da Cortiça de Silves, no mesmo local de 
sempre, e no mais breve possível espaço de tempo. Nesse sentido, o Município de Silves tem 
sensibilizado todas as partes envolvidas no processo para a importância de ser encontrada 
uma solução que satisfaça o interesse público, nomeadamente quanto à salvaguarda e 
preservação do património cultural identitário do concelho de Silves-----------------------------------  
 ---------- Foi também efetuada a entrega de uma informação da Divisão Financeira, sobre os 
fundos disponíveis à data de 21 de janeiro de 2015 no valor de 146.052,66 €(cento e quarente 
e seis mil cinquenta e dois euros e sessenta e seis cêntimos). ------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra informou que “no dia 31 de janeiro 
celebrou-se 80.º aniversário da Sociedade Recreativa Alcantarilhense, onde houveram vários 
eventos e onde se juntou 250 pessoas e foi de enaltecer essa associação que parece estar a 
vigorar, com a sua nova direção. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também no mesmo dia em São Marcos Serra, celebrou-se o 83.º aniversário da 
Sociedade Recreativa daquela localidade, a qual também tem uma nova direção e é de 
enaltecer o número de pessoas presentes. Esta associação reabriu no ano transato já com 
este executivo em funções. Esteve fechada cerca de 10 anos. ------------------------------------------  
 ---------- E para finalizar, informo que este domingo (8/02/2015) celebra-se o 83.º aniversário 
da Filarmónica Silvense e será destacado o papel do Sr. Abílio na mesma. -------------------------  
 ---------- Sem nada mais acrescentar, passo a palavra ao Sr. Vereador Mário Godinho”. ---------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra informando que “o corta-bermas está 
na freguesia Alcantarilha e os calceteiros em Armação de Pêra. ---------------------------------------  
 ---------- Nas rotundas e passadeiras em Armação de Pêra as luzes desligadas pelo anterior 
executivo, foram ligadas ontem era este um compromisso assumido por nós também na 
reunião de trânsito em Armação de Pêra. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- E chegamos à conclusão que a situação dita pelo antigo executivo de que era 
necessário compromisso para repor as luzes desligadas não era verdade, pois estas foram 
ligadas sem custo para câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luíza Conduto Luís fazendo uso da palavra, passou a informar que:   
 ---------- 1) Entre os dias 6 e 8 de fevereiro, ocorre o X Encontro Land Algarve, evento que 
este ano integra a 1.ª Edição dos “Segredos da Terra” – feira de gastronomia, artesanato e 
produtos regionais. As iniciativas são promovidas pela xelb land e decorrem na Fissul, e 
contam com o apoio da Câmara Municipal de Silves. ------------------------------------------------------  
 ---------- 2) No dia 7, decorre na casa da cultura uma conferência intitulada: “Moçárabe 
Conceitos e Realidades Cultural e Social – Século VIII – XII” pelo professor Doutor António 
Rei. Esta conferência é organizada pelo centro de estudos luso-árabes de Silves e conta com 
o apoio da Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Amanhã (05/02/2015) Rita Guerra, estará na Biblioteca e sexta-feira (06/02/215) 
em Pêra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4) Finalmente informo, que este sábado dia 7 decorre na biblioteca a rúbrica regular: 
“sábados em família intitulado: “Das palavras e sons às letras e músicas”, trata-se de um 
workshop de produção digital de música, dinamizado por Pedro Pinho e Kimahera e destina-
se a jovens dos 12 aos 16 anos. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E pelas 17 horas será inaugurada a exposição “cor e vida”, de António Sequeira, no 
âmbito da rúbrica “Talentos da Comunidade”, a qual estará patente até ao dia 28 de fevereiro.  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra dizendo que “como já expliquei 
mais de uma vez, as luzes foram desligadas e foi acordado pelo Sr.º Eng.º José 
Mascarenhas, Diretor da DOMT (Divisão de Obras Municipais e Trânsito) que não podiam ser 
desligados nas rotundas e passadeiras, e a informação que a EDP tinha, era foco sim foco 
não, e aconteceu que algumas coincidiam nas passadeiras, quando tentámos repor, fomos 
informados pelos serviços da EDP, que só ela o poderia fazer e o que foi dito pelos serviços 



 
 

 

foi que não podia ser reposto por nossa autoria e na verdade é que na altura era preciso fazer 
pagamento à EDP. Para que o assunto fique esclarecido que venha aqui um técnico que 
represente o Eng.º José Mascarenhas, visto que ele não está ao serviço, e que nos esclareça 
do que aconteceu. Não vale a pena continuar com este “diz que disse”, desde o início que 
peço ao executivo permanente que fossem repostas estas situações e que se esclarecesse o 
que aconteceu e que não vim para aqui com fantasias. ---------------------------------------------------  
 ---------- Também quero referir que estou disponível para ajudar na pintura do barco, que está 
na rotunda. Com o carnaval a chegar, é má imagem, para a Vila de Armação de Pêra a sua 
degradação e não intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outro assunto que queria ver respondido é para quando o arranjo da zona envolvente 
ao estádio municipal de Armação de Pêra e o problema dos detritos que continuam a 
acumular-se quando chove. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Está aqui o Sr. Presidente da Associação Apoteose e o Sr Tesoureiro, e gostava de 
congratulá-los pelo que tem feito por Armação de Pera, sendo eles jovens têm sido um 
grande contributo, pela cidadania, é de louvar o contributo formativo, neste curto espaço de 
tempo, mais uma vez, muito obrigada pela vossa iniciativa. ----------------------------------------------  
 ---------- Sei que têm atividades de futuro e quero que saibam que da minha parte podem 
contar comigo e com a Vereação PSD e penso que também os outros vereadores estarão 
disponíveis para apoiar-vos.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra referindo que “seguramente virá a 
esta mesa o que este executivo fez para as ligações dos pontos luz em Armação de Pêra, e 
digo-vos que ando há alguns anos nisto e o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continua a 
argumentar o que não é real, e acho que não vale a pena. -----------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao barco, parece que você é vereador de Armação de Pêra mas Silves é 
mais que isso. O barco será pintado até ao verão e sê-lo há quando o executivo decidir que é 
oportuno.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra mencionando que “fui eleito pelo 
concelho de Silves e não só pela freguesia de Armação, e se forem analisadas as atas neste 
atual mandato, os pontos que toco não são só de Armação de Péra, é normal que tenha 
focado mais coisas de lá, porque é lá que vivo, mas acreditem que passo mais tempo aqui, 
em Silves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mas vocês que estão aqui agora e se tem capacidades para fazer melhor que nós 
fizemos, então façam-no.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra disse “agradecemos os seus contributos e 
só queria ressalvar aqui uma situação, gostaria que as coisas fossem mais rápidas, mas 
como sabe, e já tendo estado neste lugar, as coisas levam o seu tempo a fazer e na última 
reunião apresentei o que aconteceu há duas semanas em Armação de Pêra sobre a cheia, e 
não é de uma reunião para outra que se consegue fazer tudo, os nossos técnicos não 
conseguem dar resposta a todos os projetos de uma só vez, e alguns precisam de ser 
estudados com algum cuidado para que no futuro as coisas não venham a mostrar 
problemas. Os estudos estão ser feitos no sentido de arranjar soluções, para a zona 
envolvente do estádio, para que a situação melhore quando existem estas condições 
atmosféricas menos favoráveis.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério retomou a palavra dizendo que “realmente: estive algum 
tempo desse lado e sim sei como funcionam e quando falo em chamadas de atenção eu não 
estou a apelar que resolvam o problema, mas sim para minimizar um pouco a situação atual. 
Quando limparam as bermas quase junto à casa do Sr. Peixoto, se fosse feito uma pequena 
valeta até às águas fluviais, até o problema ser resolvido, esta situação não teria 
consequências tão nefastas. Na altura em que estava aí já se falava dessa situação e os 
serviços sabem disso, pois esta situação foi falada e foi analisada.” -----------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra concordando que: “é 
verdade que as coisas levam tempo, e relativamente ao regulamento do parque das 
caravanas, como está e em relação à cobrança dos 3€, verificaram a veracidade de 
situação?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra respondendo que “o regulamento está a ser 
elaborado e está afeto somente a este parque aqui em Silves. ------------------------------------------  
 ---------- Em relação à cobrança que nos foi referida na reunião pública de há 1 mês, atrás, 
pedimos aos serviços para fazerem o levantamento dessa cobrança indevida e não foi 
verificado nada, pelos nossos técnicos que confirmasse esta situação.” ------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria Graça Neto disse, “relativamente ao terreno que se 
abateu em Armação de Pêra está a ser feito algum estudo?” A Sra. Presidente confirmou que 
“está a ser terminado”  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dr. Maria da Graça Neto, retomou a palavra e questionou “qual a 
situação da possibilidade de haver conta corrente para o serviço de águas, já falaram com a 
empresa, existem outras opções.” -------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, passou a esclarecer que “foi-nos pedido 
pela empresa tempo para melhorar as lacunas e as formações para os técnicos também já 
começaram, mas a Dra. Isabel irá explicar melhor a situação”. ------------------------------------------  
 ---------- A Dra. Isabel Cabrita tomou a palavra explicando que “na reunião tida com a empresa 
foi decidida uma restruturação do cronograma de cobrança. ---------------------------------------------  
 ---------- Eles estão a desenvolver um novo software que estará disponível no 2.º semestre 
deste ano.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, fazendo uso da palavra interveio dizendo que “tenho 
dois pedidos de informação, que me foram entregues agora e gostaria que me dessem uma 
resposta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao Mercado de Tunes, já sabem o que vai ser feito aquele espaço, e qual 
é o objetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outra questão, tem a ver com os contentores do lixo que foram colocados junto à 
praça de táxis de Armação de Pera. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também gostaria que me esclarecessem sobre as noticias que vi no jornal Terra 
Ruiva sobre concerto na Igreja Paroquial de Alcantarilha o qual fazia parte do protocolo entre 
a Câmara Municipal Silves e a Orquestra Clássica do Sul e achei estranho que fazendo parte 
do protocolo tivessem cobrado ingressos.” --------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Mário Godinho retomou a palavra explicando que “em relação a 
reativar o mercado de Tunes, estamos a trabalhar com a Junta de Freguesia de Algoz /Tunes 
e a verificar os potenciais interessados para o espaço. O mesmo, teve que ter uma 
intervenção de higienização e para, isso o Eng.º Alexandre Araújo e o veterinário Dr. Luís 
Aleixo estiveram presentes para verificar o que tinha que ser feito. ------------------------------------  
 ---------- Em relação aos contentores já foi falado com Junta de Freguesia Armação de Pêra 
sobre o que foi mal feito.” ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra interveio esclarecendo que “ 
essa situação deveu-se a uma situação de momento e a qual seria provisória, pois os táxis 
foram para aquele local, quando começaram as obras na zona da beira-mar e como não era 
para ficarem, foram colocados lá os contentores do lixo. Mas o que acontece hoje em dia, é 
que os taxistas dizem que ali estão mais bem localizados e não querem voltar para o local 
inicial ao pé do hotel Holiday Inn.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luiza Conduto Luís tomou a palavra esclarecendo a questão 
colocada pelo Sr. Vereador Paulo Pina de que “realmente os concertos fazem parte do 
protocolo e o valor de 5,00€ está descrito no mesmo protocolo o qual refere que esse valor é 
cobrado pela orquestra e não reverte nada para nós, mas este assunto veio a reunião de 
câmara e essa documentação foi-lhes cedida, se calhar o Sr. Vereador não tomou atenção a 
esse pormenor, deve ler o que lhe é entregue e assina.” --------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo: que “a única alteração foi que pelo 
mesmo valor conseguimos negociar mais espetáculos, do que existia anteriormente, ou seja, 
agora realizar-se-ão 7 espetáculos na totalidade.” ----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra mencionando “declaro o nosso 
apreço pelo trabalho dos jovens da Associação Polis Apoteose, e o que tem feito em prol de 
Armação de Pêra e do concelho de Silves. Não é habitual pessoas tão jovens, abraçarem a 



 
 

 

cidadania sem qualquer retorno e o que precisarem da parte do PS, aqui estaremos para 
apoiar.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A situação em Armação de Pêra e o que foi referido no email que o Dr. Paulo Pina 
leu, é a falta de limpeza nesses contentores e que esta situação seja resolvida muito antes da 
época do verão, pois seria muito má para a divulgação desta localidade. Quem escreveu foi 
uma pessoa que é autarca, e a pessoa virá cá para atestar esta situação. --------------------------  
 ---------- Outro assunto que foi levantado aqui foi o do mercado de Tunes, e solicitava que na 
próxima reunião nos informassem se já foram convidados alguns comerciantes, quem são, e 
se essas pessoas já estiveram lá anteriormente e quanto tempo estiveram. Quero que esta 
informação seja entregue por escrito.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Solicito ainda, informações sobre que obras estão a ser executadas atualmente. ------   
 ---------- Peço para a próxima reunião a cópia da correspondência sobre as contas gerência 
da Câmara Municipal de Silves e o Tribunal de Contas sobre o ano de 2007. ----------------------  
 ---------- Gostaria de saber se já está agendada a reunião com o administrador da sociedade 
Praia da Cova, pois estou preocupado que ainda não tenham sido transferidos para a câmara 
os terrenos que na altura, a acreditar nos jornais, tinha fixado o compromisso de o fazer. 
Sendo assim insisto na realização dessa reunião, para esclarecer toda a situação.” --------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra disse que “foi questionado pelo Senhor 
Vereador Paulo Pina, a situação do mercado de Tunes e foi respondido que foi solicitado à 
junta de freguesia de Algoz/Tunes que fizesse um levantamento junto aos comerciantes 
locais, que tivessem interesse em vender no mercado de Tunes. A Junta de Freguesia, 
declarou que havia muita gente interessada. Então com a pronúncia deles, este executivo foi 
avaliar o HACCP do local e serão feitas as respetivas limpezas e obras.  ----------------------------  
 ---------- Em relação ao Tribunal de Contas a resposta está aí e dos contatos da Finalgarve. 
Quanto ao administrador para a Praia da Cova, foi-lhe solicitado a sua vinda mas ele está 
fora, então foram-lhe dadas outras datas e já que não se podia fazer representar ficou 
combinado que e quando voltar entrará em contato.” ------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho disse: “Estranha-me que já tendo o Sr. Vereador 
vários anos de experiência que não saiba que os mercados são responsabilidades das Juntas 
e não da Câmara. Em relação ao que se irá fazer naquele espaço, a Junta fará um edital, e os 
interessados apresentarão propostas em carta fechada e quem der mais irá para lá.”------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “não estão em 
causa os tramites legais, o que quero saber, é se há ou não mais destinos a dar aquele 
espaço.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luiza Conduto Luís interveio referindo que “relativamente aos 
nervos do executivo permanente que mencionou durante a sua intervenção, quero esclarecer 
que não havia nervosismo nenhum, houve sim alguma agitação porque a questão que estava 
a fazer na altura já tinha sido feita pelo vereador Paulo Pina e respondida pelo Vereador 
Mário Godinho e pelo visto o Dr. Fernando Serpa não estava atento”. --------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ---------- Munícipe: Sr.ª D. Maria Odete – Montes Raposo. -----------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Degradação da habitação e construção de muro de separação. ---------------  
 ---------- A Sra. Maria Odete iniciou a sua intervenção dizendo que “os vizinhos que estão a 
fazer obras nas casas deles está junto à minha casa, destruíram-me parte da casa, tenho 
uma parede toda estragada. Já tinha falado com a Sra. Presidente anteriormente e tinha-me 
dado autorização para eu fazer o muro do meu lado, mas não tenho tido possibilidades para 
iniciar a construção, pois tenho adquirido o material aos poucos, e tem sido colocado no meu 
pátio, mas até isso me tem tirado, anda este sábado, foi lá colocado uma palete de tijolos e já 
a, levaram. Chamei a guarda (GNR) para apresentar queixa e ficaram de tomar nota, mas até 
agora ninguém apareceu, e por isso venho pedir ajuda aqui à câmara e à Sra. Presidente.” ---  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra e questionou se “sabe se as construções que os 
seus vizinhos estão a fazer, têm licença? Nós já tínhamos enviado lá os fiscais.”------------------  



 
 

 

 ---------- A Sra. Maria Odete retomou dizendo que “eles cortaram, as árvores. ----------------------  
 ---------- Este é o meu valado e depois de cortarem as árvores foram colocar, chapas na 
minha parede, destruindo-a.” (mostrou fotos).  ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu, dizendo “as árvores do vizinho também entopem o 
algeroz e faz mal à parede da casa. Nós vamos enviar novamente lá os fiscais, e nesse dia 
eles irão falar consigo ver a situação do muro”. --------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Maria Odete voltou a intervir dizendo que “os fiscais já foram lá e disseram que 
o caso foi arquivado, mas nada ficou resolvido e tudo ficou na mesma. ------------------------------  
 ---------- Até a ex-Presidente já me tinha dado autorização para fazer o muro, mas não tenho 
conseguido e tem-me tirado todo o material que vou conseguindo comprar aos poucos. --------    
 ---------- Já tenho uma certa idade e já não aguento esta situação, gostaria de resolver tudo 
isto e que me seja concedida autorização para fazer as coisas bem”. ---------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Sr. António de Jesus Várzea – Armação de Pêra. ---------------------------------  
 ---------- Assunto: Condomínio Terraços da Vila-------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. António de Jesus Várzea tomou a palavra expondo que “falei ao Dr. Francisco 
Martins e pedi para agendar para esta reunião os processos 296/97 e 481/05 e pelo que vejo 
não estão aqui, assim como o Sr. Arq.º João Matias que solicitei que estivesse presente. ------  
 ---------- Como a Sra. Presidente se deve recordar, alguns dias depois da sua eleição pedi 
para ser recebido por si, para falar do processo 296/97. O mesmo arrasta-se há vários anos, 
condenado pelas várias instâncias judiciais, e as sentenças judiciais não prescrevem. Na 
altura a Sra. Presidente teve a gentileza de mandar tirar cópias e prometeu ajudar-me. ---------  
 ---------- Em finais de junho fui submetido a uma intervenção cirúrgica e não pude vir 
novamente cá. Mas antes de ser internado pedi ao Dr. Francisco Martins para marcar uma 
reunião com a Sra. Presidente sobre o processo 481/05, em que o Sr. Hipólito, me enganou e 
burlou. Eu na altura apresentei o caso, o qual é alvo de vários erros urbanísticos, e nessa 
altura tive oportunidade de lhe dizer, tal como anteriormente tinha dito que até oferecia um 
apartamento à câmara, não para obter favores, mas sim, para reverter para obras sociais da 
câmara. Nessa mesma reunião, manifestei a minha discordância, com todo o processo, falei 
nas violações grosseiras do imóvel e como foi construído no extremo confinante uma 
garagem, a qual não constava do projeto com 30 metros de área. Também as violações 
grosseiras do Plano de Diretor Municipal (PDM), as bocas de incêndio que não existiam, num 
condomínio com 38 apartamentos, feitos em pladur, pois ali se houver um incêndio aquilo é 
um barril de pólvora. As garagens não têm acesso para os bombeiros, pois eles não 
conseguem aceder. Mandei fazer um levantamento topográfico, o qual levei ao Sr. Arq.º João 
Matias, mas não ligaram nenhuma, se houver uma enxurrada a minha casa está em risco 
devido às águas pluviais.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As chaves só me foram entregues a 7/3/2014, e estava tudo destruído, os canhões 
das fechaduras, roubaram intercomunicadores, nada funciona bem, gastei mais dinheiro para 
aplicar o que tinha sido roubado. Mandei fazer um relatório técnico ao condomínio no qual, 
gastei 3.000,00€, e o qual apresentou violações inconcebíveis. -----------------------------------------  
 ---------- Apresentei um relatório detalhado ao Ministério da Administração Interna, pois como 
disse, se houver um incêndio ou uma explosão aquilo está tudo em risco. Depois da minha 
queixa à câmara colocaram um marco lá fora, mas o mesmo não está ligado à rede pública. --   
 ---------- Solicitei à Proteção Civil de Faro um parecer, mas disseram-me que estava tudo em 
ordem. Telefonei para o responsável de lá, explicando que estávamos a falar de um 
condomínio privado ocupado, na maioria por estrangeiros e se houve-se alguma coisa como 
fariam? O senhor respondeu que se não estivesse lá ninguém rebentavam o portão. Com 
esta resposta, solicitei que coloca-se isso por escrito. O chefe de gabinete do Ministro da 
Administração Interna tinha falado com a Proteção Civil de Faro e disseram-lhe que estava 
tudo em ordem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na sequência da nossa conversa, fiquei com a sensação que o responsável por ter 
aprovado e licenciado aquele projeto condenável, o condomínio Terraços da Vila, tinha sido o 
Sr. Arq. João Matias e nessa altura a Sra. Presidente disse que eu estava a “destilar ódio”, 



 
 

 

fiquei ofendido e triste, pois com não posso sentir-me assim com este tempo todo e com tudo 
o que tem acontecido e fui-me embora. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Eu sempre disse que não queria entrar em conflitos nem com a câmara, nem com a 
anterior presidente que acampou aqui 16 anos, nem com a atual Presidente, mas como nada 
mudou até agora, entreguei tudo aos meus advogados, porque não fizeram mais nada e está 
tudo parado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como já referi não tenho fichas técnicas que a câmara só me enviou duas, muita 
coisa foi roubada e já mandei substituir as chaves foram só o ano passado entregues e 
estava tudo vandalizado. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O ministério público referiu-me se não tivesse resolvido para ir a tribunal, a inda não o 
fiz.” -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa: tomou a palavra dizendo que “sugiro que a Sra. 
Presidente agende este processo para uma próxima reunião e que os serviços fizessem uma 
súmula do que se tem passado e juntassem as cópias do que foi entregue pelo Sr. António de 
Jesus Várzea, e as pessoas que o senhor referiu também deveriam estar presentes, numa 
reunião.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Só queria dizer que foi invocado o nome do Sr. Arq.º João Matias e quero esclarecer 
o Sr. Várzea, que o senhor arquiteto não aprova nada, quem aprova é a vereação e penso 
que foi uma expressão infeliz, é uma pessoa que nós temos em consideração, e as 
aprovações são sempre feitas por estes sete vereadores”. -----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. António Várzea retomou a palavra explicando que “durante esse tempo, escrevi 
várias cartas dirigidas ao senhor Arquiteto, dizendo o que se passava e ele nunca teve a 
dignidade de me responder”. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr Fernando. Serpa fazendo uso da palavra referiu que “nenhum 
técnico pode responder por si, têm que passar sempre pela vereação”. ------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto, interveio mencionando: “dado que o Sr. 
António Várzea, solicitou a presença do Arquiteto ele poderia ter sido chamado e ter estado 
estar aqui e ter respondido a toda esta situação”. -----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. - Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “o Sr. António Várzea 
coloca nomes e não respeita as pessoas, nem as instituições e há expressões que se devem 
evitar. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pôr em causa o que é feito e dizer que a ex-Senhora Presidente esteve aqui 
“acampada”, não é correto. Ela teve o mesmo direito de estar ali, como têm atualmente esta 
Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Você é um senhor com formação e ficam-lhe muito mal estas atitudes”. ------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra referiu que “meus senhores, vamo-nos 
cingir ao assunto que veio aqui e tentar ver o que pode ser feito e o que está num dos 
relatórios que me entregou. Da parte da câmara nós fomos certificar a situação e 
relativamente às bocas de incêndio, pedi aos membros da proteção civil e do município, 
assim como aos bombeiros para verem como estavam e a informação que me chegou foi de 
que estava tudo em segurança e prontos para funcionar. -------------------------------------------------  
 ---------- Vou reencaminhar para si e para os senhores vereadores e depois convidá-los para 
estarem presentes noutra reunião e vermos o que é exequível de fazer. Não se pode alterar 
tudo porque há coisas que já não se podem alterar, mas vamos tentar diminuir as 
consequências. E daqui a um mês reunimo-nos. ------------------------------------------------------------  
 ---------- E para que fique claro, a expressão “destilar odio”, não é uma expressão que eu 
costume utilizar”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. António Várzea finalizou respondendo “aos dois senhores vereadores, queria 
dizer,  que sempre tive muita estima pelo Sr. Arq.º João Matias, e não sabia que as decisões 
dele estavam sujeitas as decisões da vereação. E os senhores vereadores já estão cá há 
algum tempo e conhecem perfeitamente esta situação”. --------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Munícipe: Sra. Tânia Oliveira – Associação de Pescadores de Armação de Pêra. -----  
 ---------- Assunto: Evacuação dos barcos em dias de tempestade. ------------------------------------  



 
 

 

 ---------- A Sra. Tânia Oliveira tomou a palavra questionando a Sra. Presidente se “está 
recordada do temporal de janeiro do ano passado, em que teve comigo a ver a evacuação 
das embarcações num dia de temporal e na altura referi que havia situações que eram uma 
necessidade, e que não são de forma nenhuma situações pessoais, mas sim a realidade do 
dia-a-dia dos pescadores e suas famílias. --------------------------------------------------------------------  . 
 ---------- Há duas semanas foi instalada uma esplanada fixa, no Pedro’s Bar, que fica 
exatamente na zona das evacuações dos barcos de pesca. ---------------------------------------------  
 ---------- A associação recebeu informação de que a câmara em conjunto com o Ministério do 
Ambiente, está a estudar a situação da evacuação e ali é uma zona abrangida pelo Programa 
Operacional de Pesca (MARE) e para espanto de todos, foi ali colocada uma esplanada e 
nem sequer as pessoas conseguem lá passar. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Isto parece uma exibição pública; Armação de Pêra podia ser para todos, mas parece 
que Armação de Pêra afinal é só para alguns”. --------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra informou que “vamos marcar uma reunião 
com a Capitania e Associação de Pescadores e a ser realizada em Armação de Pêra o 
quanto antes e então verificaremos o que realmente é necessário, e salvaguardar os bens 
que ali estão, assim como a população”. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “concordo com a 
proposta da Sra. Presidente em relação à marcação da reunião”. --------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, questionou se “a câmara não sabe de 
nada sobre a colocação da explana, nesse local?” ---------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu “não tinha-mos conhecimento, mas vamos averiguar a 
situação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : 

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

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 
SITA EM FERREIRA, ALGOZ. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Analídio Cristino  Neves Sustelo. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar o pedido nos termos da 
informação, oficiando em conformidade. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA – 
LEGALIZAÇÃO, SITO PEDREIRAS, SANTO ESTEVÃO EM SILVES. --------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Joaquim Martins Guerreiro e outra. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação, isentando do cumprimento da lei das acessibilidades, publicitando a 
presente nos termos e efeitos legais. ---------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIODESTINADO A 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, SITO TORRE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------  
 ---------- REQUERENTE: Besleasing e Factoring - Instituição Financeira de Crédito, S.A. -------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do processo, e 
notificar a interessada na no prazo de 30 dias prenunciar-se a cerca da presente. ----------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM E 
ARRECADAÇÃO, SITO NO LOBITO, SILVES. --------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ana Paula Vieira Pargana Pina -------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e proceder nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 
PARA EDIFICIO DE HABITAÇÃO, SITO PINHEIRO E GARRADO, EM SILVES. ------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel Gonçalves de Oliveira. -------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA DA FORTALEZA, N.º 22, FRACÇÃO I, ARMAÇÃO DE 
PÊRA. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria de Jesus Rodrigues Martins de Castro Fontes. --------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTQUE, SITO EM RUA GIL 
EANES, TUNES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Inácia Maria Madeira Correia Coelho. -----------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o pedido de destaque e 
certificar em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO, SITO NA TORRE, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ingride Bispo Medina do Rosário. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes 
da deliberação de 27/08/2014 e aceitar os projetos de especialidade nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO FONTES DA MATOSA, EM ALCANTARILHA. --------------  
 ---------- REQUERENTE: Samantha Kriten Weigold. --------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA DA FORTALEZA, N.º 22, FRACÇÃO J, ARMAÇÃO 
DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Eduarda Rodrigues Martins de Almeida. -----------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ASCENSORES, 
MONTA-CARGAS, TAPETES ROLANTES E ESCADAS MECÂNICAS. ------------------------------  
 ---------- Presente informação da Seção de Aprovisionamento e respetivo Cabimento, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do 
procedimento de concurso público à contratação referenciada, a despesa previsível proposta 
no montante de 40.000,00€ (quarenta mil euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, 
podendo o mesmo ser repartido por o período de 3 anos de acordo com a informação. ---------   
 ---------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo bem como a 
composição do júri proposto. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para autorização de 
assunção de compromisso plurianual, nos termos proposto. ---------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO 
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – MULTIFUNÇÕES DE GRANDES FORMATOS A CORES, 
DOGU.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Seção de Aprovisionamento e respetivo Cabimento, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do 
procedimento de ajuste direto à contratação referenciada, a despesa previsível, constante da 
informação, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, por o período estimável em 3 anos. --------   
 ---------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo, tal como a remessa 
do presente, à deliberação por parte da Assembleia Municipal para efeitos de autorização 
prévia de assunção de compromissos plurianuais. ----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES ELÉTRICAS EM 
VIATURAS DO MUNICÍPIO DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Seção de Aprovisionamento e respetivo Cabimento, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do 
procedimento de ajuste direto à contratação referenciada, a despesa previsível, constante da 
informação, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, por o período estimável em 3 anos. --------   
 ---------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo, tal como a remessa 
do presente, à deliberação por parte da Assembleia Municipal para efeitos de autorização 
prévia de assunção de compromissos plurianuais. ----------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU, CHEFE DA 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E TRÂNSITO. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da proposta, 
remetendo-se o presente para Assembleia Municipal, para os devidos efeitos legais. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO – RENOVAÇÃO DE CPNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EXPLORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRESENTES E FUTURAS DO 
MUNICÍPIO DE SILVES EM REGIME DE AVENÇA. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Seção de Aprovisionamento e respetivo Cabimento, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------------- ------------------------ 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, renovar o contrato de avença melhor 
identificada na informação prestada pelos serviços, considerando cumpridos, os pressupostos 
constantes nas alíneas a); d); e), nos termos da informação prestada pela DRH e parecer 



 
 

 

jurídico, bem como das constantes alíneas b); c), tal como demonstram os documentos 
prestados pela Divisão Financeira. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais se delibera aprovar a utilização do procedimento de ajuste direto, no montante 
proposto, acrescido de IVA à taxa legal, pelo período de 1 ano. ----------------------------------------  
 ---------- Remeter à Assembleia Municipal, para autorização prévia de assunção de 
compromisso plurianual. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS – ANO LETIVO 
2014/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor da Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
procedendo-se em conformidade com a mesma. ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º3. ---------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a propostas de modificação ao orçamento. Os Srs. Vereadores do PSD e do PS 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a propostas das grandes opções do plano. Os Srs. Vereadores do PSD e do PS 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS – APLICAÇÃO DO JUSTO 
VALOR (CORREÇÃO DE CONTAS). ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Auditoria, Controlo Interno e Património, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação e proceder 
nos termos da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 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 doze horas 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 
 ---------- Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


