
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 24  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 8 DE JULHO DE 2015  ---------------------------------  
 ----------- Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, 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 Sr. Mário José do Carmo Godinho, Vice- 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. -------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Exma. Senhora Presidente, 
que se encontrava em representação do Município, noutra reunião. -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente de 
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 3.785.593,56 € (sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e 
três euros e cinquenta e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 601.457,55 € 
(seiscentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos). ---------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas.  -------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------  
 ----------- “A Sra. Presidente está numa reunião em Loulé e virá mais tarde. -------------------------------------  
 ----------- Gostaríamos de saber se todos os vereadores não permanentes estarão presentes na 
reunião de câmara da próxima semana, para podermos agendar a reunião, já solicitada anteriormente 
pelo senhor vereador Dr. Fernando Serpa, sobre o Plano de Pormenor Municipal (PDM), com a vinda 
do Dr. Ricardo Tomé e Arquiteto João Matias -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também queríamos saber se analisaram os documentos que vos foram entregues sobre a 
família Travassos, de Armação de Pêra, no que concerne ao entendimento com a família face ao 
acidente sofrido”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio confirmando que “sim já analisamos esse 
processo, mas quereríamos abordar na próxima reunião, assim como o assunto do PDM, com a 
presença da Sra. Presidente da Câmara”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente retomou a palavra e informou que “já começamos a montagem da Feira 
Medieval e como é evidente todos os setores convergirão para estes trabalhos. -------------------------------  
 ----------- Continuamos com a lavagem dos moloks, no combate à praga dos mosquitos com larvicida, 
combate as baratas, esta informação vai sendo recolhida junto dos Presidentes das Juntas de 
Freguesia que nos indicam quais são os locais em que vão aparecendo. Os carpinteiros estão aqui no 
edifício da câmara e na montagem a Feira Medieval. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- A firma de limpeza contratada, continua com a lavagem dos contentores de superfície, na 
freguesia do Algoz dentro dos prazos estabelecidos e brevemente será contemplado todo o concelho. -  
 ----------- A palavra à Sra. Vereadora Luis Conduto Luís”. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Sra. Vereadora Luisa Conduto Luis tomou a palavra passando a informar que  --------------------  
 ----------- “1) Ontem foram recebidos no Salão Nobre da Câmara Municipal de Silves, os atletas da 
Casa do Povo De São Bartolomeu de Messines que irão participar na Gymnaestrada 2015, onde lhes 
foi entregue uma bandeira do Município para que possam levar até Helsínquia as cores silvenses. ------  
 ----------- 2) Também ontem, tiveram, lugar reuniões com as coletividades, associações, clubes e 
instituições do concelho de modo a dar continuidade à prossecução do orçamento participativo e ainda 
foram recolhidos alguns contributos para os programas de apoio PAAJU, PAIIS, PAIAC e PAMAD, os 
quais serão analisados posteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 3) Informar que o Museu Municipal de Arqueologia, desenvolveu no passado dia 4 de julho, 
durante todo o dia, diversas ações que visaram dar a conhecer este espaço museológico e o trabalho 
desenvolvido pelo serviço educativo. Estas ações decorrem na FNAC em Faro. -------------------------------  
 ----------- 4) Amanhã dia 9 de julho, haverá mais um Sunset Secrets – Quintas do Castelo, entre as 
18h30 e as 23h00, e o espetáculo musical encontra-se a cargo dos “Descaroçados” -------------------------  
 ----------- 5) Nos dias 10 e 11 de julho, o grupo de Teatro Sénior de Silves, pelas 21h30, apresentará no 
Teatro Mascarenhas Gregório a peça de teatro “A Escola de Outros Tempos”. ---------------------------------  
 ----------- Passo a entregar uma informação elaborada pelo setor da Ação Social, relativamente ao que 
foi solicitado pelo senhor vereador Dr. Fernando Serpa, sobre atividades de verão para jovens 
portadores de deficiência e junto às informações também vai o Plano de Ações Desportivas, Culturais 
e de Sensibilização Ambiental, que o Município vai desenvolver durante a época balnear em Armação 
de Pêra.  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pelo Sr. Vice-Presidente que, à data de 07 de julho de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 608.010,83 € (seiscentos e oito mil, dez euros e oitenta e três 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo que “a situação de algumas 
bermas, uma que já tinha falado que liga a Estrada 269 a Poço Barreto, depois da passagem de nível 
que se vira à direita de Silves, para lá, tem uma berma com a altura de 25cm, ainda no outro dia 
estava lá uma senhora que enfiou lá o carro e partiu a suspensão, devem passar lá e ver esta e outras 
zonas com mais circulação e tratar destas situações, e há algumas bermas muito perigosas pelo 
existência de descalço entre alcatrão e as bermas. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação é a vegetação alta, nos abrigos dos autocarros , como na Estrada N269. ------- . 
 ----------- Em Armação de Pêra, ainda existe moloks sem tampa e nas zonas rurais alguns contentores 
também estão sem tampa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tomou a palavra mencionando que “pedia ao executivo que 
solicitasse aos serviços jurídicos que informassem acerca da aprovação da isenção das taxas, se já 
tinha dúvidas quando foi aprovado aqui em reunião de câmara, agora ainda tenho mais, devido à 
forma como foi aprovada na sessão de Assembleia Municipal, e por isso gostava que da forma como 
as coisas decorreram naquela assembleia, que os serviços jurídicos fossem informados e que eles se 
pronunciassem a nível legal se foi correto do ponto de vista jurídico, a maneira como se desenrolou. ---  
 ----------- Nunca tinha visto uma situação daquelas desde que estou na assembleia, penso  
que à partida aquilo não é possível, mas se calhar até é. Aquilo foi introduzido na ordem de trabalhos 
numa reunião de seguimento, no último ponto que estava a decorrer, foi sugerido e introduzido, foi 
aprovado e foi votado tratando-se de um assunto que foi votado aqui em reunião de câmara e que da 
deliberação dizia, que deveria ser marcada uma sessão extraordinário de Assembleia para aprovação 
daquele assunto extraordinária, e no fim foi aprovado numa sessão ordinária e de continuação, e era 
isso que eu gostaria de ver esclarecido, tendo em conta a solução que se encontrou aqui na câmara, 
gostaria que os serviços se pronunciassem da forma como esta proposta foi aprovada na Assembleia 
Municipal. Porque a ideia que tenho, é que a Assembleia tem direito e capacidade de introduzir pontos 
mas no principio, e não no fim e numa continuação de uma sessão anterior e no meu entender é um 
assunto importante, pois é um assunto que ao município traz algum prejuízo ao município. ----------------  
 ----------- No dia antes da Assembleia, passei na Avenida Beira Mar em Armação de Pêra e vi uma 
roulotte de farturas entre a Igreja e a Fortaleza, gostaria de saber se o executivo tem conhecimento e 
se efetivamente aquilo está legal ou não, apesar de ser num terreno privado, porque o Edital que foi 
aqui decidido refere que não haja este tipo de atividades”. ------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra começou por referir que “não pode estar 
na última sessão de assembleia municipal, e por isso ficou agora a conhecer o que se passou com a 
intervenção do Dr. Paulo Pina e subscrevo na integra as suas preocupações, quanto a legalidade 
desta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Assim, e como confio plenamente nos serviços jurídicos da camara apela ao Sr. Presidente 
da Câmara em exercício que solicite imediatamente um parecer jurídico e em caso de alguma 
ilegalidade ser detetada, nos apresente outra solução que fosse de encontro aos interesses da 
coletividade”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho retomou a palavra, começando por, “ agradecer ao Dr. 
Rogério Pinto pelas situações que referiu, e irei-me deslocar à estrada do Poço Barreto, para verificar.  



 
 

 

 

 

 ----------- Em relação à vegetação alta temos dois tratores e nós executivo permanente decidimos, que 
os presidentes das juntas estão mais perto dos locais e quem melhor do que eles para fazerem essa 
avaliação mais correta das necessidades, como tal desde São Marcos da Serra a Armação de Pêra, os 
limpa-bermas têm estado em todas as freguesias, e têm sido os senhores presidentes de juntas que 
tem coordenado todo esse trabalho, mas irei ver essa situação. ----------------------------------------------------   
 ----------- Em relação aos moloks, há uma firma que tem estado a fazer a manutenção de todos os 
moloks, não sei se já concluíram toda a Armação de Pêra, mas acredito na palavra do Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto, e irei ver essa situação, porque era intenção nossa que durante o mês julho esse 
serviço ficasse feito, porque não tem lógica esses trabalhos durante o mês de agosto em Armação de 
Pêra. Sobre os contentores temos para colocar à volta de 15 contentores, começamos na freguesia de 
Alcantarilha, a pedido da Sra. Presidente da Câmara e vamos libertando os contentores de superfície 
para as situações menos agradáveis do concelho. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao que o Dr. Paulo Pina disse e o Dr. Fernando Serpa também se pronunciou, 
também nós ficamos surpreendidos, e foi uma proposta da bancada do PSD de incluir já naquela 
assembleia a isenção da Pólis Apoteose, comentei com o vereador Dr. Paulo Pina mas não somos nós 
que dirigimos a Assembleia Municipal, todos os grupos tiveram de acordo e foi votado. ---------------------  
 ----------- Em relação à sessão de Assembleia extraordinária que estava prevista era para  
dois pontos, este da Pólis Apoteose, e outro para Aquisição de duas viaturas para a recolha do lixo, 
seguramente haverá essa sessão, só não sabemos se será ainda este mês ou no mês de agosto. Mas 
seguramente terá que existir. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à roulotte das farturas em Armação de Pêra, nós também fomos surpreendidos 
com essa situação, a fiscalização informou a câmara dessa situação, vamos ver em termos jurídicos o 
que se pode fazer, deve ter sido um acordo entre o dono da roulotte e o proprietário do terreno privado 
mas vamos aguardar parecer e a nossa fiscalização vai estando atenta a isso”. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO, SITO DAS GATEIRAS, TUNES. ------------------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Construções Lagarça, S.A; ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, relatório da 
Comissão de Avaliação de Imóveis e caderneta predial urbana de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar o modo de prestação de caução 
proposto mais se delibera emitir o respetivo alvará condicionado à apresentação das escrituras de 
constituição de hipoteca a favor do Município de Silves. ---------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO 
AO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, EM SENHORA DO PILAR, NO ALGOZ. --  
 ----------- REQUERENTE: Gregório Estevão da Silva. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA E PISCINAS, SITO EM 
CASAS DE ODELOUCA, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria de Fátima Catarino da Silva. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da CCDR, 
plantas, parecer da Comissão Regional da Reserva Agrícola de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura aceitar os 
projetos das especialidades e emitir o correspondente alvará. -------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
HOSPEDAGEM, SITO EM SANTO ESTEVÃO, SILVES. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Leslie James Cave. ----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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, aceitando a dispensa dos projetos das especialidades de acordo  
com a justificação apresentado e emitir o correspondente alvará. ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO CONCELHIO – 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOPARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TURISMO EM 
RURAL, SITO EM BARRANCO LONGO, NA FREGUESIA DE ALGOZ E TUNES, EM SILVES. -----------  
 ----------- REQUERENTE: Quinta dos Tios, Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO, SITO DO ENXERIM, EM SILVES. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jacobus Johanes Honekamp. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder com a informação e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE SECAGEM SOLAR DE LAMAS, NO TOJAL, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Bioslum, Gestão de Resíduos, Lda. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, SGD, informação da 
Divisão de Obras, Municipais e Trânsito e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM, SITO NA VALA, EM 
SILVES.  
 ----------- REQUERENTE: José Manuel Cabrita. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, informação em 
Médico Veterinário Municipal, informação e declaração Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos  -----------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - 
EXERCÍCIO DE PREFERÊNCIA - ALIENAÇÃO, SOBRE O LOTE 96, SITO ENXERIM SILVES, 
INSCRITO NA MATRIZ URBANA N.º 4823 DA FREGUESIA DE SILVES, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIO DE REGISTO PREDIAL SOB N.º 01127/021286, CONCELHO DE SILVES. ---------  
 ----------- REQUERENTE: Eleutério Luís Ferreira e Leonor Maria Silvestre Afonso. ----------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, Requerimento, Caderneta Predial 
Urbana, e Rústica e Plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 
prédio em causa e a sua remessa à Assembleia Municipal para os efeitos tidos por convenientes. -------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.2 - ASSUNTO – RELAÇÃO DE FATURAS EM DÍVIDA HÁ MAIS DE 8 ANOS – ANULAÇÃO.--
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Auditoria, Controlo Interno e Património e tabelas, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio e solicitou a opinião jurídica da Dra. Isabel, 
sobre este ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Dra. Isabel Cabrita com a devida autorização do Sr. Vice-presidente, tomou a palavra e 
informou que “de acordo com a informação devidamente fundamentada da Divisão Financeira que é a 
divisão apta a responder estas situações, ela cumpre tudo o está previsto na lei sobre esta matéria”. ---  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar e proceder nos termos da informação. --  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA 2.ª E 3.ª TRANCHES DO 
SUBSÍDIO, ATRIBUÍDO AO ABRIGO DO PAMAD;------------------------------------------------------------------- 
---------REQUERENTE: CLUBE XELB .--------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do setor do desporto, email, SGD, minuta de Contrato Programa e 
Cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar e proceder nos termos da informação. --  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO ÀS INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIXA TENSÃO NORMAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
(BTN-IP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto interveio e questionou “o executivo permanente, está a pensar 
reativar alguns pontos de luz que continuam desligados, em algumas zonas do concelho, 
nomeadamente nas zonas urbanas?” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente esclareceu que “nós fizemos uma avaliação e falamos com os 
senhores presidentes das juntas de freguesia, e havia situações que se justificavam estar deligadas, 
mas existiam outras que não, e esses foram reativados, nomeadamente junto das rotundas e 
passadeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A iniciativa do anterior executivo não foi mal de toda, antes pelo contrário, apesar da 
poupança ser só de 3%, a situação menos agradável foi não terem feito um acompanhamento junto da 
EDP, e foi ligado posto sim posto não, o que veio a coincidir alguns pontos em passadeiras e rotundas, 
mas pelo que sei essas situações foram resolvidas, mas se não estão todas, vamos verificar, porque é 
uma questão de segurança quer dos peões, quer dos automobilistas. Pois continua a haver medidas 
de contenção e é verdade que também há alguns pedidos de reposição de lâmpadas. ----------------------    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do procedimento 
proposto na informação à contratação em referência, a despesa previsível no montante de 
2.772.000,00€ (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil euros), (valor definido para um período 
contratual até 3 anos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor se este for legalmente devido e remeter 
à Assembleia Municipal para autorização prévia da assunção do compromisso plurianual. -----------------  
 ----------- Mais de delibera aprovar as peças do procedimento em anexo bem como a composição do 
júri proposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL POR 
AJUSTE DIRETO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONCEPÇÃO DE PROJETO DE 
EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO EM VÁRZEA DO ALGOZ, NO CONCELHODE SILVES. ------------------  
 ----------- Presente informação do Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à prestação 
de serviços identificada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL POR 
AJUSTE DIRETO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PUBLICIDADE DA FEIRA MEDIEVAL 2015 – 
OUTDOORS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sra. Vereadora Luísa Conduto Luis tomou a palavra informando que “tivemos uma oferta, um 
patrocínio que nos vai adquirir os outdoors e nesse sentido não há necessidade de fazer esta 
alteração. Assim sendo, já não haverá necessidade de alteração de valores que tinha sido feita na 
altura do agendamento desta reunião, porque era a câmara que iria ter as despesas, e só 
posteriormente ao agendamento, surgiu de este patrocínio, que é da região de turismo do algarve.  -----  



 
 

 

 

 

 ----------- A Região de Turismo do Algarve este ano além de nos ceder os pontos de Outdoors, que 
costuma dar, também nos ofereceu outdoors”. ---------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder ao arquivamento do presente processo 
face à superveniência de factos que acarretam a alteração de pressupostos essenciais à contratação. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA TÉCNICA SUPERIOR CÁTIA 
SUSANA DIAS FERNANDES GARCIA COMO COORDENADORA DO SETOR DE PESICOLOGIA 
INTEGRADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, ESTANDO ESTA INTEGRADA NA DIVISÃO DE 
EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Despacho da Exma. Sra. Presidente, SGD, informação da Divisão Educação, 
Desporto Juventude e Ação Social, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA SECRETÁRIA DA 
COMISSÃO DE TOPONÍMIA E NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SILVES, PELO 
FUNCIONÁRIO JOÃO MANUEL DA SILVA JOIA,TAMBÉM AFETO À DIVISÃO DE OBRAS 
MUNICIPAIS E TRÂNSITO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Propostas da Exma. Sra. Presidente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do proposto, obtido por 
votação secreta, com seis votos a favor. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA AO VIVO E DJ", A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE JULHO, 
NUMA CASA PRIVADA, VILA MIRADOR, SÍTIO DA FRANQUEIRA EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, COM INÍCIO ÀS 14H00 E TÉMINO ÀS 02H00 - RATIFICAÇÃO. ----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Annelies Wethmar Reugebrink.-------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia, de que se anexam fotocópias e se dá 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sar. Presidente de 
30/6/2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – CEI - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE 
VERBA.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, da Divisão de Recursos Humanos, Ficha de 
Apoio Técnico, Cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder nos termos e condições da informação. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE SILVES NA MUNICÍPIA EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO, E.M, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta da Exma. Sra. Presidente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a alienação da participação social, detida 
pelo Município na Municípia – empresa de cartografia e sistemas de informação, EMSA nos termos da 
proposta, revogando a deliberação de câmara de 1/7/2015, e remessa à Assembleia Municipal para os 
efeitos tidos por convenientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 12.-----------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três (3) votos a avor do executivo permanente 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os senhores vereadores do PS e do 
PSD abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 9  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três (3) votos a favor do executivo permanente 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os senhores vereadores do PS e do 
PSD abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - VIVER SERRA - 
ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DAS SERRAS DO BARLAVENTO 
ALGARVIO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, cabimento, e protocolo de colaboração, de que 
se anexam fotocópias e se dá por transcrito. ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a celebração e minuta do protocolo de 
cooperação proposto mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga. ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 quinze minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------  
 


