
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 28  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2015  -------------------------------  
 ----------- Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, Edifício 
da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e quatro minutos, a Câmara Municipal, 
sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  -----------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Vereadora Dra. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos.  ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. Fernando 
Serpa que se fez substituir pela Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe 
seguia sucessivamente na lista.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’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 3.746.189,23 € (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e nove 
euros, vinte e três cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 498.564,15 € (quatrocentos e 
noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e quinze cêntimos). ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente deu início à reunião e informou que a Sra. Presidente vai chegar um 
pouco atrasada, assim vamos dar início aos trabalhos: ----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente chegou às dez horas e vinte minutos e deu continuidade à reunião, 
passando a palavra ao Sr. Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente retomou a palavra informando que “a maioria dos nossos operacionais 
está na Feira Medieval. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Queria também informar todo o executivo de uma reunião que houve com, a Câmara, a 
Freguesia de Armação de Pêra e a Algar, para tentar melhorar determinadas situações em Armação 
de Pêra. Foram tomadas algumas medidas, com um reforço do ecoponto de papelão nas traseiras da 
Igreja, um reforço nas traseiras do Banco Santander Totta, a colocação de dois ecopontos, um em 
frente ao Edifício Mar e Sol, Vale do Olival, e outro na Rotunda da Pedra, a Norte da Rua D. João II, a 
substituição de contentores, por outros de grandes dimensões, na Rua D. João II nas traseiras do 
Mercado Municipal, na Via Dorsal junto à Rotunda das Fontes, e também na Rotunda da Lota. 
Queremos que com a implementação destes ecopontos de papelão, a recolha na Vila de Armação de 
Pêra melhore substancialmente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Iniciámos uma campanha “Vidra-te em Mim”, para incentivar a correta separação e reposição 
das embalagens de vidro, nos contentores próprios para o efeito, com chave própria e sistema de 
basculamento, dos consumíveis de bares, cafés e restaurantes, direcionada esta campanha aos 
estabelecimentos comerciais que pertençam ao Canal Horeca. Esta campanha teve forte aceitação e 
envolvência dos estabelecimentos de restauração e hotelaria; ela contempla a cedência de 
contentores seletivos de 120 litros, a sinalética informativa sobre os depósitos seletivos dos resíduos 
de embalagens de vidro aos responsáveis pelos estabelecimentos, a colocação de novos ecopontos 
na via pública e o sistema de baldeamento assistido, assim como maior capacidade de deposição dos 
objetos, de modo a eliminar a má prática ambiental e social.  --------------------------------------------------------  
 ----------- Também, e a par disto, iniciou a campanha “Ambilinha” que é um programa destinado ao 
pequeno comércio de serviços, de restauração e similares. Esta campanha feita porta a porta, 
contempla a entrega e cedência de sacos plásticos de cor amarela, azul e verde, a sinalética 
informativa sobre a deposição seletiva dos resíduos. A recolha é feita pela empresa Hidurbe, com a 



 
 

 

 

 

frequência três vezes por semana, 2.ª, 4.ª e 6.ª. Os nossos serviços tem desenvolvido com a Algar, 
campanhas de sensibilização para registar novos aderentes. Recentemente, os nossos serviços 
técnicos tem registados novos aderentes, em Armação de Pêra num total de cinco novos 
estabelecimentos, remetendo posteriormente toda a documentação para a Algar. Nesta sequência os 
técnicos deles junto com os técnicos da câmara de Silves, selecionaram quatro locais para reposição 
de dez contentores de vidro, disponibilizados pela Algar, para esta primeira fase, os quais referi à 
pouco; na Rotunda da Lota, na Rua Alvares Gomes, dois vidrões, na Rotunda dos Correios, no 
cruzamento da Rua Alvares Gomes com a D. Afonso, também dois vidrões. ------------------------------------  
 ----------- Em Armação de Pêra também foi colocado um autocontentor, na zona do estádio novo, e a 
instalação de um contentor de grandes dimensões abertos, junto da Ribeira de Alcantarilha, pela 
empresa Recol, que efetua a limpeza manual das praias em regime de prestação de serviços, eles 
depositam os sacos de plástico, recolhidos dentro deste contentor. ------------------------------------------------  
 ----------- Esperemos que com estas ações se melhore a recolha seletiva. ---------------------------------------  
 ----------- Os nossos técnicos em conjunto com a Algar, estão no terreno, é o primeiro ano que se faz 
isto e seguramente há algumas coisas a melhorar e nós temos essa consciência. Para o ano iremos 
todavia, reforçar algumas situações e também tentar levar algum deste equipamento para Pêra, 
porque também têm Verão, têm praia, residentes e muitas veraneantes naquela freguesia, durante 
este período de férias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dando continuidade o Vice-Presidente referiu que “a maioria dos nossos colaboradores estão 
na Feira Medieval, alguns calceteiros estão a arranjar as calçadas aqui em Silves e os jardineiros a 
trabalhar nas limpezas, sem estarem ligados propriamente à montagem da Feira Medieval, e está 
também uma equipa em São Bartolomeu de Messines.----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Presidente passou a palavra então à Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís”. -----------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luís, tomou a palavra passando a informar que: ----------------  
 -----------  “Só para complementar o que a Sra. Presidente disse relativamente aos operacionais 
estarem quase todos na montagem da Feira Medieval, informo que outros trabalhos também estão a 
ser feitos, como nas escolas, e é o caso da escola da Portela, em que ficaram de mudar o chão, pois 
haviam partes que já estavam podres e em alguns locais já nem havia chão. Nas férias da Páscoa 
conseguiu-se mudar o chão de uma sala e agora estão a intervir noutra. Quando terminarem vêm para 
escola do Enxerim e se conseguirem, ainda vão para Alcantarilha antes do início do ano letivo. ----------  
 ----------- Lembro que temos a exposição mensal, patente na escadaria aqui dos Paços do Concelho e 
este mês é dedicado à “Bandeira do Século – XVIII – Reinado de D. João V”, desde o dia 1 até 31 de 
agosto. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No âmbito da rubrica “Talentos da Comunidade”, encontra-se na Biblioteca Municipal a 
exposição de Bijutaria Árabe, em prata de Ana Caldas até ao final do mês. -------------------------------------  
 ----------- Estamos a dois dias do início da Feira Medieval, este ano a feira tem como slogan associado 
“A Mágica Capital da Cultura”. O Professor Adalberto Alves, foi o responsável pela produção do 
contexto histórico e Guião das recriações históricas da feira, dando o conhecimento da história da 
nossa cidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Relativamente à imagem da feira, a mesma ficou a cargo do reputado fotógrafo nacional, com 
raízes em Silves, pelo segundo ano consecutivo, e acho que ele e toda a equipa da Câmara de Silves 
estão de parabéns por este excelente trabalho, assim como os figurantes, que são todos silvenses 
e/ou colaboradores da feira de forma voluntária nomeadamente; Eduardo Ramos, Bernardo Martins, 
João Ramalho, Mónica Pereira, Catarina Taveira, Ana Cipriano, Tiago Pinheiro e Raquel Martins e a 
caracterização ficou a cargo da cabeleireira “Anita” (Mariana Oliveira). -------------------------------------------  
 ----------- Com o intuito de promover os jovens talentos da comunidade, o spot de vídeo da XII Feira 
Medieval de Silves foi criado e editado por Joana Gomes e Rafael Correia, ambos jovens silvenses. ----  
 ----------- Uma inovação, deste ano, os bilhetes da feira, podem ser adquiridos através do: -----------------  
 ----------- 1) Meo interativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) Na página do Facebook do Município, do lado esquerdo da nossa página acedendo à 
aplicação Ticketline. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em conformidade com o apanhado que o senhor Vice-Presidente fez das campanhas do lixo 
para o concelho, informa-se que se encontra a decorrer até ao dia 7 a campanha de recolha e 
separação de resíduos, junto de todos os residentes no concelho que têm faturas de água, mas devido 
a algumas queixas de munícipes, que não tinham água canalizada e por tal não poderem participar, foi 
assim aberta a possibilidade de entregarem esses resíduos nas juntas de freguesia e poderem 



 
 

 

 

 

também participar e receber bilhetes para a Feira Medieval de Silves, e para os espetáculos (Torneio e 
Castelo).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Feira Medieval de Silves é este ano um Ecoevento, dado que todos os expositores, 
principalmente os proprietários das tabernas da feira que receberam formação por parte das técnicas 
da Algar, através do protocolo estabelecido entre esta entidade e a Câmara Municipal de Silves, pelo 
que farão separação dos diferentes lixos, em sacos próprios. --------------------------------------------------------  
 ----------- O Castelo, o Museu e a Igreja da Misericórdia poderão ser visitados durante o decorrer da 
feira. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao programa da Feira Medieval de Silves, o mesmo é este ano apresentado 
em cinco línguas pela primeira vez (português, inglês, espanhol, francês e alemão), conseguindo 
chegar a um público mais alargado, que temos nesta altura no Algarve. ------------------------------------------  
 ----------- Pela primeira vez, foi criada uma linha de “Merchandasing”, lembranças da Feira Medieval de 
Silves 2015 (inclui lápis, t-shirts, leques, pequenos blocos, borrachas e magnéticos). ------------------------  
 ----------- Finalmente, informar que no dia 10, será transmitido em direto de Silves, da Praça 
Almuthamid o programa “Verão Total”, que passa na RTP1, mais uma forma de promover este evento 
“Silves e o concelho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente toma a palavra informando que “o inquérito on-line do orçamento 
participativo, terminou no final de junho e estamos a fazer a recolha e tratamento de dados, para 
posteriormente se fazer o tratamento dos mesmos, para os utilizarmos no Orçamento Participativo 
2016”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 04 de agosto de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 960.474,68 € (novecentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e 
quatro euros e sessenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Graça tomou a palavra dizendo que, “no sentido de quem vai daqui para o 
Algoz à entrada da via, deixei de ver a placa que dizia “Poço Barreto”, penso que a situação deva ser 
vista, porque ao ver que se está a entrar numa localidade, os condutores reduzem a velocidade, e não 
estando lá nada, não têm isso em atenção”. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra explicando que “houve um acidente e o semáforo está 
lá caído, seguramente a placa também estará lá”.  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dr. Cristina Santos, fazendo uso da palavra colocou duas questões: ----------  
 ----------- “ 1:ª Gostava de saber se efetivamente se fecharam a ribeira, é porque água está com 
problemas, correto? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2.ª Queria fazer uma partilha com vocês: noto que houve melhorias significativas 
relativamente aos resíduos, mas Armação de Pêra continua muito suja e gostaria de tentar perceber 
onde está o problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continua a haver lixo na rua, papéis, cigarros, garrafas de cervejas espalhadas em cima das 
caixas de eletricidade. Esta semana com o «Pirate Week» e não vos vou pedir ajuda, também porque 
acho que delegaram pessoal para lá, para ajudarem a varrer as ruas, mas queria tentar perceber onde 
está o problema, porque se querem que vos diga, que as ruas estão limpas e que o lixo não se vê, não 
posso, pois continua a haver papéis, cigarros. Em frente à antiga “Grelha” está uma caixa de 
eletricidade com garrafas de cerveja há três dias, perto de onde moro, em frente ao “Zé Lopes” há 
garrafas há 4 dias, e por isso queria tentar perceber onde está o problema, se está na junta de 
freguesia, se é aqui na câmara, se está na falta de meios porque é o mês de agosto, mas continuo a 
não ver Armação de Pêra, com aquela limpeza que seria desejável. -----------------------------------------------  
 ----------- Por exemplo, vejo que foram colocados os contentores junto à Lota, que o chão há volta é 
lavado, mas depois no chão da Avenida do Rio há sacos do lixo espalhados, nunca ninguém lá viu um 
varredor, e se veem é muito pouco. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Isto é uma partilha que eu estou a ter para com vocês, porque é uma preocupação minha, 
mas também deve ser vossa, juntamente com o executivo da junta de freguesia de Armação de Pêra, 
eu não os vejo a varrer e quero perceber o que se passa, porque tem que ser resolvido. --------------------  
 ----------- Armação de Pera, em termos de lixo de rua continua a não ter um bom cartaz”. -------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra esclarecendo que “ em relação à ribeira os nossos 
serviços e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), acharam por bem encerrar a ribeira para 
fazerem análises, e a informação que obtive ontem com Eng.º. Pedro Coelho, é que os resultados são 
positivos, e vamos solicitar à APA a abertura da ribeira para ganhar mais algum espaço e também 



 
 

 

 

 

junto ao “Madeira-Golf” fizemos um dique o ano passado e resultou muito bem no combate aos 
mosquitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à limpeza de Armação de Pêra, ainda ontem estive reunido com o chefe de 
divisão, e para a semana vamos agendar uma reunião com o Presidente da junta de freguesia de 
Armação de Pera, e já temos alguma informação para tentar melhorar e ver o que será necessário 
fazer”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra e passou a dizer “quero salientar uma coisa sobre este 
assunto, e não quero ferir suscetibilidades de ninguém, mas nós assinamos e foi iniciativa deste 
executivo, os acordos de execução com as juntas de freguesia por quatro anos, que contam com a 
colaboração da câmara, sendo transferidas determinadas competências para as juntas, e consta 
dessas mesmas transferências, a limpeza urbana, a manutenção de determinados espaços, como os 
mercados, os cemitérios, e é entregue uma verba nesse mesmo sentido. No caso de Armação de Pêra 
especificamente, foram utilizados os mesmos critérios que já existiam no executivo anterior, mal ou 
bem, nós aceitámos. No caso de Armação de Pêra no critério área da freguesia o número de 
trabalhadores cedidos, foi alterado, isto apesar de Armação de Pêra não ser muito grande, mas 
atendendo ao facto da sazonalidade de grande afluência de pessoas, o critério foi de reforçar o o 
número de trabalhadores e isto claro através de um reforço no valor da transferência, que se 
considerou de seis trabalhadores e não dois como seria equitativo relativamente à área em questão 
com restantes freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim na transferência teve-se em considerarão a situação sazonal de quatro meses e a 
junta de freguesia recebe uma tranche anual do valor referente a seis trabalhadores, para salvaguardar 
os meios, para dar resposta às necessidades desta altura. Nós também não estamos a perceber, o 
porquê das coisas não estarem a funcionar bem, pois para além disso, reforçámos com trabalhadores, 
nossos da câmara ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Deve haver alguma falha e nós em conjunto com a junta, nessa reunião que o senhor vice-
presidente falou vamos chegar a um acordo para tentar colmatar esta situação. -------------------------------   
 ----------- Porque a realidade, é que Armação de Pêra tem um reforço monetário para que possa dar 
resposta, que não seja contrato com trabalhadores, porque não pode, mas por exemplo que arranje 
POC’s (Programas Ocupacionais), porque a transferência, permite esse verba, mas tem que haver um 
trabalho nesse sentido, é uma prioridade, isto no meu entendimento, mas não sou eu que estou dentro 
desse assunto O que queria realmente era pô-los a par, que nos acordos de execução, os únicos 
critérios que foram alterados foram em termos da área aqui, em Armação de Pêra; em São Marcos da 
Serra, a alteração consistiu em não havendo mercado, mas ser uma zona interior e São Bartolomeu 
recebe apenas por um cemitério, mesmo tendo dois. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em Armação e já tinha falado com o senhor Vice-Presidente, é necessário haver um reforço 
de papeleiras, e não posso ver as pessoas a colocar lixo doméstico nas papeleiras, há muita falta de 
civismo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E por fim, também reconheço que deveria existir uma brigada ambiental que se focasse 
nestas situações”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra referindo que “se vai haver uma reunião 
com a junta de freguesia, era importante que a situação de Armação de Pera melhorasse, pois há um 
«boom» de gente e dever-se-ia tentar perceber, se há hipótese de melhorar. Informo também que nos 
ecopontos as molas foram retiradas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há coisas que eu não concordo e não estou a por em causa, mas há que avaliar e tentar 
minimizar as situações que foram colocadas, pela Sra. Vereadora Cristina Santos”. --------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tomou a palavra dizendo “tenho uma questão, que têm a ver 
com as obras no Mercado de Silves, se vão ou não começar a remodelar a cobertura do mercado, e se 
está previsto o tempo que vai durar?” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente, respondeu que “ainda não está nada definido e da experiencia que 
tenho, enquanto Presidente da junta e já lá fiz obras, é que não vai ser necessário fechar o mercado, 
haveremos de arranjar alternativas. E também devemos sensibilizar o empreiteiro de que há essas 
condições, e que o mercado a partir das 15 horas fecha, e ao domingo está fechado o dia todo, vamos 
tentar arranjar soluções, e como ex-presidente da junta tenho a experiencia dessa possibilidade”. -------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ----------- Munícipe: Carlos Correia e Paulo Correia. --------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Assunto: Caixotes Lixo, Lombada Vale Fuzeiros, Acesso da Barragem do Arade. ----------------  
 ----------- O Sr. Carlos Correia começou dizendo que “nasci em 1961, em Vale Fuzeiros, e este senhor 
é o meu pai, residente em Vale Fuzeiros e na Barragem do Arade.  -----------------------------------------------  
 ----------- Venho apelar para alguma sensibilidade referente a três contentores do lixo, que estão a 
cerca de 400 metros a seguir à linha que estão rotos e vertem tudo o que é líquidos. Com este novo 
executivo realmente houve melhoramentos em relação à recolha do lixo e lavagem dos mesmos, mas 
no entanto já fiz uma diligência e pedi a substituição dos mesmos, porque nestes últimos 13 a 14 
meses, sou eu que tenho lavado, desinfetado com lixivia e colocado cal, porque há muita bicharada e 
as pessoas não tem civismo e colocam lá óleos que escorrem. Muitas vezes os próprios funcionários 
do município quando fazer a recolha do lixo, deixam os contentores com as tampas abertas, e há 
pessoas que passam e lançam o lixo e que acaba por cair para o chão, e isto acontece porque os 
contentores ficam abertos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Antes destes 14 meses, havia sempre lixo no chão, hoje está melhor porque muitas vezes 
sou eu que faço essa limpeza, já avisei algumas pessoas que existe um vidrão, a 400 metros dali. Esta 
foi a primeira questão e está falada. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A segunda questão, têm a ver com a lomba em Vale Fuzeiros, e aproveito como anda ali uma 
máquina niveladora, finalmente com algumas dezenas anos de atraso, mas no entanto a cerca de 
400m do cruzamento dos Gregórios, no sentido Gregórios/Barragem do Arade, existe a casa do meu 
pai que está cerca de 1,20m, abaixo do nível do alcatrão. Em tempos, quando era ainda o executivo 
PSD, eu vim aqui colocar a questão da lomba e na altura ficaram de avaliar a situação, posteriormente 
desloquei-me cá novamente e disseram-me que não era possível, porque passavam ali muito há 
superfície cabos elétricos, mas penso que o executivo da altura estava equivocado, porque eles 
deveriam estar-se a referir à reta junto à escola primária, e aí sim existe uma iluminação pública, mas 
naquela zona não, ali, até devo acrescentar, que ao nível que se encontra o chão das casas, os 
esgotos estão a 4m de profundidade.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que solicito é que houvesse uma reposição do nível da estrada, (eu sei que o meu avó, que 
nasceu 1896, foi o responsável por aquele desnível, pois ele é que quis na altura que deixassem aquilo 
assim), mas se fosse possível e se vai haver intervenção naquela zona, baixarem dois palmos àquela 
lomba e será bem melhor para quem lá mora. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A última questão: nós somos proprietários de um terreno desde 1928 e nós temos lá uma 
casa para a qual fizemos um acesso e nas traseiras também, para os dois socalcos que estão nas 
costas. Ninguém lá passa só esporadicamente, passa lá uma pessoa, porque mais acima chama-se, o 
“Baralha”, onde também quase ninguém passa, não sei exatamente, mas foi feito o sistema de 
abastecimento doméstico, nas traseiras do “Baralho”, que é um local mais plano, penso que a câmara 
o fez com apoios comunitários e foi feita uma estrada alcatroada, e um vizinho também utiliza o meu 
acesso, e há um caminho mais largo no acesso ao dele.  -------------------------------------------------------------  
 ----------- O que pretendo é que aquele caminho seja mais privado que se faça um valado com 50 cm 
de altura e 2,70 m de largura. Fiz um pedido à câmara a 14 de abril do corrente ano, para me dizerem 
se aquele acesso, que eu fiz, é meu ou se é público, neste momento sei que não reconhecem não ter 
havido intervenção e que passou para junta de freguesia para um parecer. Quero apelar à vossa 
sensibilidade, e as pessoas mais velhas recordam aquilo como era e se for necessário que se recorra 
a imagens aéreas para avaliar em consciência, se aquele acesso é realmente meu ou não, e fui eu que 
fiz melhoramentos. SGD 12451. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quero salientar com as deslocações que fiz aos serviços da câmara, tenho sido sempre bem 
recebido, e espero que as coisas sejam bem avaliadas e que sejam resolvidas num futuro próximo, 
porque tudo têm uma história e as pessoas mais idosas tem lembrança perfeita de como aquilo era.  ---  
 ----------- Senhora Presidente e senhores Vereadores, terminei a minha intervenção e se tiverem 
questões a colocar estou disponível para responder”. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra referindo que “gostaria que me deixa-se o seu contato 
pessoal por causa da lomba e telefonarei a avisar quando vou lá com o engenheiro ao local e de 
certeza que chegaremos a um acordo. -------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Devo em primeiro lugar agradecer a recolha e limpeza que faz do lixo, o qual é e continua a 
ser um problema de falta de sensibilidade por parte das pessoas e infelizmente não é só naquela zona 
mas em todo o concelho, em relação às tampas vou informar os serviços, e nós já andamos a fazer 
mudanças em alguns contentores que estão degradados, desde São Marcos a Armação de Pêra, 
começamos por este último por causa do verão, depois Pêra e Alcantarilha e só então viremos para a 
cidade. E basicamente é isto, e para a semana contactá-lo-ei”. -----------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra dizendo que “os assuntos que colocou 
terão uma solução de acordo com pareceres técnicos e de certeza que o executivo fará tudo para 
ajudar e trabalhará nesse sentido para minimizar as situações”. ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra referiu que “em relação ao que percebi 
dos dois primeiros assuntos aguardam parecer da junta e depois virão a reunião de câmara e nessa 
altura analisaremos e resolveremos o que será  feito”. -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º7/02, NA HORTA DO ALGOZ, E, ALGOZ. -------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Zélito - Construções, Lda. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e secção de apoio 
administrativo da mesma divisão de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder nos termos da informação, emitindo-se 
oficiosamente o respetivo alvará público em conformidade. ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DESTINADO A 
CAFETARIA, EM TRAVESSA DA CATÓ, N.º51, EM SILVES. -------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carlos Manuel Lopes Santos Sequeira e Kerry Jane Drakeley. -------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE CERTIDÃO DE PRÉDIO FISICAMENTE 
DIVIDIDO, EM VALE DE TOURIZ, EM SÃO MARCOS DA SERRA. -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Elsa Lopes. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, OFÍCIO DA Junta de 
Freguesia de São Marcos da Serra, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e certificar 
em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS – 
AUTO DE VISTORIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves - Auto de Vistoria, Edf. CineTeatro. -----------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários para proceder nos 
termos do constante no Auto de Vistoria, fixando-se o prazo de 30 dias. para realizarem os trabalhos 
de reparação e 10 dias para execução, das medidas de proteção propostas. -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE 
VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
COMÉRCIO A RETALHO, SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA, EM SILVES. ---------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lidl & CIA. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “o senhor vereador Dr. Fernando Serpa há 
duas reuniões atrás, questionou o interesse de médias superfícies de se instalarem aqui em Silves, e a 
única coisa que havia e que falei na altura, era o pedido de relocalização do LIDL que está lá em baixo, 
para o edifício dos antigos bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quero relembrar que em tempos já houve a pretensão do Pingo Doce se instalar ali, na altura 
eu não estava cá, mas o Dr. Rogério Pinto estava e deve-se lembrar disso, e pelo que li do processo, a 
deliberação dada por unanimidade, foi de que não se permitisse colocar ali uma superfície comercial e 
também constava que na frente do rio não seria permitido colocar nenhuma superfície média ou 
grande, isto antes de 2009.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agora o LIDL, vem solicitar a relocalização para o edifício dos antigos bombeiros, penso que 
temos que nos debruçar, não sei se já tem ou não uma decisão, mas acho que antes de nos 



 
 

 

 

 

pronunciarmos devemos pedir um parecer à da junta de freguesia e assim também nos dará tempo 
para vermos toda a situação”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente utilizando a palavra esclareceu que, “lembro-me dessa situação do 
Pingo Doce, e na altura como Presidente da junta de freguesia, falei com a então Presidente da 
Câmara Dra. Isabel Soares e não só pela proximidade do mercado e por trazer mais trânsito de 
camiões ao centro, não concordava com a vinda dessa superfície comercial, mas apoio que seja 
pedido um novo parecer à junta de freguesia para se pronunciar sobre este assunto”. -----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “a minha opinião mantém-se a 
mesma da deliberação que foi dada anteriormente, e indo de encontro ao que o senhor Vice-
Presidente acabou de dizer, aquele espaço é um espaço nobre, vai trazer outro tipo de problemas à 
cidade, ali carece nem que fosse de um espaço ajardinado, e se essa superfície for para ali o mercado 
irá sofrer. Quando houve um pedido destes no caso do Pingo Doce, houve um “não” e justificável e há 
espaços em Silves para implementarem este tipo de superfícies com melhores condições. A minha 
decisão e independente do parecer da junta e está definida, há outras alternativas com mais interesse 
para o desenvolvimento da cidade”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou que “ eu por minha própria iniciativa fui visitar vários mercados 
que estão juntos a estabelecimentos comerciais, mas o nosso caso é um pouco atípico; temos um 
número populacional mais reduzido que outros locais. Existem vários locais que têm o mercado 
incluído na superfície comercial, fui ver a afluência que tem o mercado e o estabelecimento comercial, 
aqui não é o mesmo, porque não é junto, mas ao lado e não dentro do mesmo edifício. ---------------------  
 ----------- Concordando consigo, vamos pedir o parecer à junta de freguesia. Peço que vejam as 
imagens em 3D que eles fizeram, para aquele espaço e eles alegam e temos que ter em atenção, 
porque eles estão somente a pedir a relocalização, do estabelecimento que foi autorizado 
anteriormente e continuam na linha da frente do rio, porque eles já atualmente o estão e só querem 
mudar de localização e para isso temos que argumentar bem a situação se for caso disso”. ---------------  
 ----------- O Sr. Arquiteto João Matias interveio esclarecendo que “o processo apresentado pelo Pingo 
Doce, foi apresentado a 20/4/2011 e a câmara tomou duas deliberações, consultou a Direção Regional 
da Cultura e a câmara deliberou a 27/04/2012, «voltar à próxima reunião». Depois a 10/7/2013 voltou à 
reunião de câmara e recaiu a deliberação de «voltar a uma próxima reunião», posteriormente em 2014 
face à pronúncia da junta freguesia, que diz «em resposta ao vosso ofício a junta de freguesia mostra-
se contra a implementação de grandes superfícies comerciais na freguesia, pelo facto considera-se 
que as existentes são suficientes para a população e a câmara a 9/7/2014, deliberou por 
«unanimidade tomar conhecimento do parecer da junta de freguesia Silves e da informação prestada 
pela Divisão de Património Histórico Arqueológico Municipal», julgo que esta deliberação teve a ver 
com o ALDI”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à junta de freguesia acerca da 
pretensa relocalização do estabelecimento. -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MOINHO DE VENTO PARA USO 
COMO HABITAÇÃO, NA SEIXOSAS, EM ALCANTARILHA. ---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Anita Joyce Van Heemskerken Goede - Proc. n.º 01/72/2015. --------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação aprovando 
o projeto de arquitetura nos termos aí propostos. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE NATUREZA JURÍDICA DE CAMINHO. -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Águas dos Santos Guia.---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Divisão de Obras, 
Municipais e Trânsito de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e certificar 
em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS INACABADAS, PEDIDO DE LICENÇA 
ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS, SITO DA QUINTA DO ROGEL, LOTE N.º26, EM 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ricardo Jorge Guerreiro José 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, declarara a caducidade do título a conceder da 
obra nos termos propostos na informação. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA 
INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS, EM PÊRA. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nós Comunicações, S.A. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Obras, Municipais e Trânsito – Serviços de Fiscalização, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a instalação proposta nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE DEVER DE CONSERVAÇÃO, SITO DA RUA NOVA DA 
BOAVISTA N.º 71 A 75, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Josezinha de Jesus Correia dos Santos e outros. ------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Divisão de Obras 
Municipais e Trânsito de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter a exposição apresentada à Comissão 
de Vistoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE USO DE ARMAZÉM PARA 
HABITAÇÃO SITO ME BENAGAIA – PÊRA. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Herdeiros de Jorge dos Santos Silva. ----------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS  -------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves - Auto de Vistoria. ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários para no prazo de 30 
dias procederem aos trabalhos constantes no auto de vistoria. ------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 3 MORADIAS COM PISCINA, SITO ASSUMADAS, NO ALGOZ.  
 ----------- REQUERENTE: Jean Bernard. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA 
SERVIÇOS NO PISO TÉRREO DE EDIFÍCIO, SITUADO NO GAVETO ENTRE A RUA 25 DE ABRIL E 
A RUA BERNARDO MARQUES, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Vicentina da Conceição Gonçalves. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração ao uso emitindo-se o 
respetivo título nos termos e condições da informação. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MOINHO DE VENTO PARA O USO 
COMO HABITAÇÃO, SITO SEIXOSAS – PÊRA, EM ALCANTARILHA. ------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Anita Joyce Van Heemskerken Goede - Proc. n.º 01/71/2015. --------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Ata, Plantas de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação aprovando 
o projeto de arquitetura e proceder nos termos aí propostos. ---------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA, SITO EM SANTO ESTEVÃO, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Dennis Harrison. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Ata, Plantas, ofício a Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação, face ao teor dos pareceres apresentados pelos requerentes. ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DA "V FESTA DO TREMOÇO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO, 
NO LARGO JUNTO AO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO CHE, NO ENXERIM, COM INÍCIO ÀS 
19H00 E TÉMINO ÀS 01H00. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento da associação e parecer da junta de freguesia de Silves, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
Associação do seu pagamento nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA PARA A REALIZAÇÃO DA "V FESTA DO TREMOÇO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29 
E 30 DE AGOSTO, NO LARGO JUNTO AO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO CHE, NO ENXERIM. ----  
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento da associação e parecer da junta de freguesia de Silves, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
Associação do seu pagamento nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE LINHA DE ESTUDANTE PARA ANO LETIVO 
2015/2016 - TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS, FROTA AZUL, LDA - PARECER PRÉVIO. ----  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE LINHA DE ESTUDANTE PARA 
ANO LETIVO 2015/2016 - TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS, EVA TRANSPORTES, S.A. - 
PARECER PRÉVIO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em epígrafe, bem como determinar o início do respetivo procedimento. ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE LINHA DE ESTUDANTE PARA 
ANO LETIVO 2015/2016 - TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS, C.P. COMBOIOS DE 
PORTUGAL - PARECER PRÉVIO. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento e Cabimento, de que se anexam 
fotocópias e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder parecer prévio favorável à contratação 
em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PREÇO PARA VENDA AO PÚBLICO DO LIVRO 
"ALCANTARILHA - HISTÓRIA E SUAS GENTES" - NUNO CAMPOS INÁCIO. ---------------------------------  
 ----------- Presente informação da biblioteca, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação, fixando o preço de 
venda da publicação em epígrafe no valor de 15,00€ (quinze euros). ----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO COM ATUAÇÃO DE DJ, A REALIZAR-SE NOS DIAS 31 DE JULHO, 
1 E 2 DE AGOSTO, EM PRAIA DOURADA, SITO NA PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, COM INÍCIO 
ÀS 23H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Praias da Cova - Realizações Turísticas, S,.A. -------------------------  
 ----------- Presente requerimento da associação e parecer da junta de freguesia de Armação de Pêra, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Vice-
Presidente de 31/07/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – Prestação de Serviços de Transportes Escolar 2015/2016 - Relatório Final.  
 ----------- Presente relatório final, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar a prestação de serviços de transporte 
escolar nos termos constantes do Relatório Final, bem como aprovar todas as propostas nelas 
inclusas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – CONTRATAÇÃO DE UMA LINHA DE CRÉDITO PARA DIVERSOS 
INVESTIMENTOS PÚBLICOS - RELATÓRIO FINAL. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o disposto no relatório final e a sua 
remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DO EMIGRANTE", A REALIZAR-SE NOS DIAS 14,15 E 16 DE 
AGOSTO, NO RECINTO DE FESTAS DA ASSOCIAÇÃO DA AMOROSA, EM SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 19H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. --------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: , Associação Recreativa e Cultural da Amorosa. --------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento da associação e parecer da junta de freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
Associação do seu pagamento nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURIDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO - ASSISTENTE OPERACIONAL, ÁREA DE ATIVIDADE DE NADADOR 
SALVADOR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do Exmo. Sr. Vice-Presidente, email da ANMP, Declaração de Secção de 
Pessoal, Informação da Divisão DEDJAS, informação de Cabimento que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, 
procedendo à sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º15. -----------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DE PLANO 
N.º12. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e vinte e cinco minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata 
que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------------  
 ----------- E eu  
 ----------- Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------  
 


