
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 31  ------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- -----------------------------------------------  CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2015  ---------------------------  
 ----------- Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta e cinco minutos, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Mário José do Carmo Godinho, Vice-Presidente da mesma 
Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores Maria Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério 
Santos Pinto, Eng.ª Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina, Prof.ª Ana 
Cristina de Sousa Ferreira Santos e Sr. Vereador Prof. Pedro Nuno Teixeira Santos. ------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Exma. Sra. Presidente Rosa 
Cristina Gonçalves da Palma, por motivo de férias, que se fez substituir pelo Sr. Vice-Presidente Mário 
José do Carmo Godinho, tendo este sido substituído pela Sra. Vereadora Maria Luiza Medeiro 
Conduto Luís. Por sua vez, esta fez-se substituir pelo Sr. Vereador Prof. Pedro Nuno Teixeira Santos 
que seguia na lista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara mais deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando José Serpa 
Cabrita, tendo-se feito substituir pela Sra. Vereadora Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que 
lhe seguia sucessivamente na lista. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, 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 5.285.423,71 € (cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três 
euros e setenta e um cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 423.380,96 € (quatrocentos e 
vinte e três mil, trezentos e oitenta euros e noventa e seis euros). --------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vice-Presidente informou que “agora há uma gravação das reuniões de Câmara, para 
facilitar a transcrição da ata. Servirá como elemento de auxílio para, se houver alguma dúvida, no que 
aqui se diz, ser esclarecida na gravação. A gravação será apagada após a aprovação da ata.” -----------  
 ----------- Mais informou o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho que “a Sra. Presidente encontra-se de 
férias. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos trabalhos a decorrer no concelho, informo que o prazo, para apresentar a lista 
dos delegados para a fiscalização das secções de votos para as eleições, termina no próximo dia 16 
de setembro, estando a ser emitidas as credenciais. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  Os partidos têm conhecimento desta cronologia, no entanto dou também aqui conhecimento 
aos Srs. Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto a outras informações: em termos de limpeza dos contentores de superfície só falta 
fazer a freguesia de São Marcos da Serra (com a empresa contratada); quanto aos moloks faltam as 
freguesias de Algoz/Tunes; há localidades para onde nos temos deslocado mais do que uma vez, 
como é o caso de Armação de Pera. Iremos continuar a limpeza dos contentores de superfície e dos 
moloks; os pedreiros encontram-se em São Bartolomeu de Messines, mais propriamente na Escola da 
Portela de Messines; os pintores no edifício da Câmara; na sequência de uma reunião havida com o 
Sr. Presidente da União de Freguesias de Algoz e Tunes, quer a brigada do betuminoso quer o limpa-
bermas andam a fazer uma pequena intervenção na estrada Algoz/Guia, por forma a que a mesma se 
torne mais segura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Aproveito também para informar que já começaram as obras na zona envolvente ao Tribunal 
de Silves.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De seguida o Sr. Vice-Presidente passou a entregar os esclarecimentos à Vereação não 
permanente, conforme se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “1) Intervenção nas escolas do concelho - O relatório foi enviado via email. -------------------------  
 ----------- 2) Aquisição de 2 viaturas de RSU – Ponto da Situação ---------------------------------------------------  
 ----------- O processo de aquisição das viaturas envolveu o lançamento de 2 concursos - um concurso 
público internacional para o fornecimento das viaturas (e três caixas compactadoras), e um outro 
concurso público (após a conclusão do anterior) para o financiamento bancário da operação. -------------  
 ----------- O concurso público internacional foi aberto em 6 de Agosto de 2014 (por deliberação 
camarária); a minuta do contrato de fornecimento com a MAN foi aprovada em 16 de Janeiro de 2015 
(por deliberação camarária); o contrato de fornecimento com a MAN foi assinado em 26 de Fevereiro 
de 2015; montante do valor de aquisição com IVA incluído: 467 400,00 euros. ---------------------------------  
 ----------- O modelo de financiamento da aquisição das 2 viaturas foi aprovado em AM realizada em 6 
de Março do corrente; o financiamento bancário foi adjudicado ao BCP (reunião de câmara de 21 de 
Maio e AM de 12 de Junho do corrente). Aguardamos que o BCP se pronuncie sobre a minuta do 
contrato. Seguir-se-á a aprovação da minuta de contrato em próxima reunião de câmara, e finalmente, 
o pedido de emissão de Visto ao Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3) Área de Serviço de Autocaravanas (Silves) ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi aberto concurso público em 15 de Maio de 2015 para atribuição do direito de exploração 
da área de serviço de autocaravanas de Silves. --------------------------------------------------------------------------  
A abertura das propostas realizou-se em 28 de Junho de 2015; da análise das propostas (4 
concorrentes) verificou-se que nenhuma delas se encontrava de acordo com o exigido nas respetivas 
peças contratuais. O procedimento foi anulado em 21 de Agosto do corrente. ----------------------------------  
 ----------- Decorre novo concurso público para atribuição do direito de exploração da área de serviço de 
autocaravanas de Silves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4) Pavimentação do caminho “Canelas” – Alcantarilha -----------------------------------------------------  
 ----------- Em 6 de Abril de 2015 foi publicado em DR o anúncio de abertura do concurso público para 
adjudicação do contrato de empreitada. A obra foi adjudicada em 3 de Junho de 2015 à firma José de 
Sousa Barra & Filhos, Lda. pelo valor de 103 858,80 euros. O contrato de empreitada foi assinado em 
6 de Julho do corrente. A consignação da obra foi realizada em 3 de Agosto do corrente. O início da 
empreitada acontecerá a todo o momento.” -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ----------------- Mais deu conhecimento de que, na presente data, o valor dos fundos disponíveis 
é de   € 974.375,94 (novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco euros e noventa e 
quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passou de seguida a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís a fornecer as suas informações: -----  
 ----------- “No passado dia 2 de setembro terminou a campanha de escavações levada a cabo no 
Castelo de Silves. As mesmas foram da responsabilidade da Dra. Rosa Varela Gomes e levaram os 
arqueólogos até um engenho de açucar, que terá sido usado pelo Infante D. Henrique, segundo os 
mesmos. Estas escavações foram alvo de várias reportagens, pelos meios de comunicação, incluindo 
os noticiários, como o caso do Jornal da Tarde da RTP1 que colocou o património de Silves em 
destaque. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este executivo permanente pretende manter a parceria com a Universidade Nova de Lisboa, 
pelo que, no próximo ano, as escavações agora iniciadas terão continuidade numa nova campanha. ---  
 ----------- O novo site autárquico de Silves, apresentado no dia do Município, já se encontra em pleno 
funcionamento, o qual vem dar uma nova “cara” ao concelho e à Câmara Municipal, principalmente na 
imagem, rapidez, clareza nas informações e a devida transparência que este executivo pretende ver 
refletida, nos instrumentos e ferramentas de acesso público. --------------------------------------------------------  
 ----------- Refiro ainda que, em breve, estará disponível o vídeo promocional do concelho: “Silves da 
Serra ao Mar”, cujo pequeno excerto foi também apresentado no dia do Município. Foi realizado pelo 
jovem silvense Sr. João Rosa Ribeiro e a banda sonora é do também silvense Sr. José da Ponte, a 
quem pretendemos também homenagear. Os textos são da autoria da Sra. Dra. Sandra Moreira, 
Coordenadora do Gabinete de Informação e Relações Públicas.  ---------------------------------------------------  
 ----------- Como puderam ver no excerto que passou, com 3 minutos, não houve qualquer menção 
falada, apenas se apresentaram imagens com banda sonora. No entanto, o vídeo promocional, de 20 
minutos, todo ele é falado sobre as imagens que passam. O excerto refere “”texto de”” mas não tem 



 
 

 

 

 

qualquer texto – era apenas um pequeno excerto que pretendemos apresentar. Este pequeno excerto 
encontra-se no facebook, mas o de 20 minutos ainda não. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Não queremos deixar de agradecer também aos produtores e agentes do concelho que 
permitiram filmagens contribuindo para uma imagem real deste concelho, nomeadamente: Frutas 
Martinho, Restaurante Barbinha, produtor João Clara, Quinta dos Avós; para além destes agradecer ao 
ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) e CNRLI (Centro Nacional de Reprodução do 
Lince Ibérico), que nos cederam imagens. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  No próximo dia 12 decorrerá em Silves o “I Trail do Lince”, sendo que o secretariado da 
prova inicia já no dia 11, nas Piscinas Municipais, e no dia 12 haverá, a acompanhar a prova, um 
programa na zona Ribeirinha, também junto às Piscinas Municipais, o qual contará com uma mostra de 
produtos da “Natural.pt” e dos nossos produtores e artesãos. --------------------------------------------------------  
 ----------- Para além disso todos os participantes terão oportunidade de participar na Rota do Petisco, 
que decorre em Silves e que se associou também a este evento. --------------------------------------------------  
 ----------- Este Trail é organizado pela Fire! em parceria com várias entidades, entre elas e a Câmara 
Municipal de Silves, a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, a Águas do Algarve, S.A. e 
a Iber Linx. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De referir que tem sido amplamente divulgado, pelos meios de comunicação, dado que são 
várias as figuras públicas que estão associadas à proteção do lince ibérico. ------------------------------------  
 ----------- Quanto às informações que o Sr. Vice-Presidente vai entregar, apenas a faculto em papel ao 
Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, pois foi quem a pediu. De qualquer forma, para todos os outros Srs. 
Vereadores seguiu em suporte digital, pois são uma série de folhas, mas se quiserem em papel ser-
lhes-á entregue. O que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tinha pedido era informação relativa às obras 
e trabalhos que se têm feito nas escolas. Contudo, de momento, ainda não foi possível fazer esse 
apanhado todo, estando só apresentado o que foi feito nos refeitórios das escolas. Damos já esta 
informação e depois virá a restante, que ainda vamos receber das Divisões também intervenientes. 
Aliás, há ainda trabalhos a decorrer, pelo que assim que houver oportunidade o relatório será entregue 
com todas as informações.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou se “a limpeza dos moloks é feita só no exterior ou 
vão ser aspirados? A limpeza tem essas duas componentes? Noto que, por exemplo, em Armação de 
Pera alguns moloks deitam cheiro, pelo que deduzo que não tenham sido aspirados. ------------------------  
 ----------- Nas zonas rurais os contentores poderão ter sido lavados, mas basta dar uma volta por todo 
o concelho, que se vê lixo acumulado. Há determinadas zonas que o têm há já cerca de um mês. Não 
é em Armação de Pera, mas noutras zonas há muito lixo à volta dos contentores, não só verdes como 
também outro tipo de lixo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais pergunto: quem faz, efetivamente, a aplicação dos herbicidas nas zonas urbanas? É a 
Câmara ou são as Juntas de Freguesia? Basta passar e ver, há muita erva nas zonas urbanas, tais 
como passeios, praças, escolas, como a Escola do Enxerim, por exemplo. Basta passar pelo lado de 
fora desta escola e vê-se que não está tratada. A minha intervenção tem a ver com estas questões da 
limpeza, pois há muita coisa que podia ser preenchida, com algum cuidado, de forma a dar uma 
imagem diferente a quem passa.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Retorquindo, o Sr. Vice-Presidente disse que “efetivamente a imagem está diferente e eu não 
vi nenhumas fotos de lixo acumulado, ao longo dos dias, junto aos moloks e contentores. Sr. Vereador 
Dr. Rogério Pinto, é fácil dizer o que disse, mas também há muita falta de civismo das pessoas, como 
por exemplo - é uma luta na qual estamos empenhados e não é fácil ganhá-la - vocês conhecem a 
Igreja dos Mártires, em São Bartolomeu de Messines, onde há duas papeleiras, e em frente, onde era 
o Sr. Serrano, está um molok. Nem imaginam as vezes que Sr. Rogério Guerreiro (encarregado de 
higiene e limpeza) leva lá os funcionários e vão às papeleiras, e estão lá sacos de 4 e 5 kgs de lixo. 
Quem passa lá pode tirar uma fotografia – é realmente um postal muito triste junto à Igreja. E isto é 
sistemático. Ainda no sábado, o Sr. Rogério Guerreiro me telefonou a dizer que a situação está 
insustentável. Estamos a tentar dar conta de todo o lixo, mas não é uma vez, nem duas, nem três, que 
as pessoas deixam lá o lixo. Nós limpamos e voltam a por lá lixo. Será, com certeza alguém do sítio. 
Há informação de serem uns estrangeiros que moram junto à Igreja. ----------------------------------------------  
 ----------- Em termos dos moloks serem ou não aspirados: como o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto sabe, 
nós só temos uma viatura e deu para a lavagem do calçadão de Armação de Pera, deu para lavagem 
da cidade de Silves depois da Feira Medieval, e para desentupimentos que há na rede de saneamento. 



 
 

 

 

 

A informação que transmiti aos serviços é que este trabalho de aspiração devia ser feito na mesma 
altura da limpeza, mas é tecnicamente impossível, pois por vezes o carro está numa localidade e 
chamam-no para aspirar noutro sítio. Não paramos a lavagem dos contentores por fora e seguramente 
iremos também fazê-lo por dentro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação aos herbicidas, a responsabilidade é das Juntas de Freguesia, exceto o caso da 
Freguesia de Silves, como aliás consta dos contratos assinados – delegação de competências. 
Todavia, quando as Juntas nos solicitam herbicidas, porque são muito caros - nós fornecemos porque 
é muito caro. Excetuando Armação de Pera, que nunca nos pediu herbicidas. As Juntas Algoz/Tunes, 
Alcantarilha/Pera, São Marcos da Serra, e São Bartolomeu de Messines umas vezes compram, outras 
vezes pedem à Câmara.” O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou se “há plafond para a atribuição 
dos herbicidas?” tendo o Sr. Vice-Presidente dito que “não há plafond – fornecemos conforme nos é 
solicitado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Luiza Luís dizendo que “hoje estamos a dia 9 de setembro 
e a abertura das escolas está prevista para 18 de setembro, sendo nesse dia a receção aos alunos 
dos dois Agrupamentos. Estamos a 9 de setembro e como o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto sabe, pois 
também já cá esteve, os homens dos jardins trabalham em todas as frentes, e estão agora a trabalhar 
nas Escolas. Hoje iniciaram na EB 2, 3 de São Bartolomeu de Messines, e prosseguem por todas as 
Escolas. No entanto, não é humanamente possível que a 9 de setembro as escolas estivessem todas 
limpas. Tenho que realçar que tivemos uma Feira Medieval que demorou 2 meses a preparar, há 
muitos funcionários que nela participaram e que estão agora de férias, mas quando as escolas 
abrirem, a 18 de setembro, as zonas exteriores estarão em condições, com tudo aquilo que 
conseguirmos, dentro dos limites dos recursos humanos que temos.” ---------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos interveio salientando que “dou os parabéns ao 
executivo, pelo novo site da Câmara, apresentado dia 3 de setembro, em especial à Sra. Dra. Sandra 
Moreira do GIRP (Gabinete de Informação e Relações Públicas), que é excelente naquilo que faz. Está 
muito bem concebido, sendo uma ferramenta muito completa e de fácil acesso para quem queira 
aceder a informações do Município.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís esclareceu que “o lay-out foi adquirido a uma entidade 
exterior, e depois adaptado por nós; existem alguns parecidos, mas nós fizemos as nossas alterações, 
sendo que o executivo foi uma peça chave, não só como executivo mas também como utilizador. 
Como sabem o índice de transparência das Câmaras é avaliado precisamente pelo que é dado a 
conhecer aos munícipes através da página dos Municípios, e nós tínhamos um índice de transparência 
muito baixo, porque o site estava ultrapassado e muita informação que lá estava encontrava-se, de 
certa forma, escondida. Pretende-se que todas as pessoas possam aceder com facilidade a todas as 
informações. Ainda não está feito na sua totalidade, continuando ainda a ser feitas algumas 
adaptações. É um trabalho em conjunto com todos os setores, pois cada um deles é responsável por 
colocar as suas informações na página. Realmente, temos que dar os parabéns ao GIRP, são eles que 
coordenam todos estes trabalhos, mas tenho que salientar que houve uma colaboração árdua de todos 
os setores, principalmente tendo em conta a altura em que o site veio a público. Tivemos também a 
organização da Feira Medieval, toda ela organizada pela Câmara e que consome muitos 
trabalhadores, portanto uma máquina pesada pois não somos uma máquina de eventos, pelo que 
necessita de um consumo humano muito grande. Houve um esforço duplicado por parte do GIRP, mas 
saliento também o esforço de todos para que o site estivesse disponível no dia 3 de setembro.” ----------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina apresentou os seguintes pedidos:  -------------------------------------  
 ----------- “1 - Já sei que o ponto 6.1 (Relatório de Auditoria) desta Ordem de Trabalhos, vai ficar para a 
próxima reunião. Ora, existe um relatório de auditoria sobre estas questões, elaborado durante o 
mandato da Sra. Dra. Isabel Soares, e que penso estar na posse da Câmara, pelo que solicito uma 
cópia deste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  2 - Quero também saber se nos últimos 3 ou 4 meses, ou seja desde a entrega de 
correspondência desta Câmara ao Tribunal de Contas em Abril ou Maio, houve mais alguma troca de 
correspondência com a Câmara. Se sim, solicito cópia;----------------------------------------------------------------  
 ----------- 3 - Saiu uma notícia na comunicação social, sobre o apoio que a Câmara Municipal de Lagos 
decidiu dar à Associação Almargem, relativamente à Via Algarviana. Sei que este processo está a ser 
desenvolvido no seio da AMAL e quero saber se a Câmara de Silves vai dar algum apoio? Parece que 
este apoio depende da aprovação de todos.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4 - Mais questiono se, quanto à campanha arqueológica e à cooperação com a Universidade 
Nova de Lisboa, que a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís há pouco referiu, existe algum protocolo 



 
 

 

 

 

com esta Universidade, ou vai ser feito? Não me lembro de este assunto ser presente a reunião de 
Câmara. Se existe um protocolo, solicito cópia; se vai ser elaborado, agradeço também uma cópia 
posteriormente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente informou que “relativamente à auditoria, a documentação disponível 
será facultada, bem como relativamente à correspondência com o Tribunal de Contas.” ---------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís disse que “quanto à Almargem saiu um artigo no 
Correio da Manhã. Este é um assunto que vai ser discutido dia 14 de setembro, em reunião da AMAL, 
porque nem todos os municípios têm a Via Algarviana e é essa questão que está em cima da mesa. A 
Almargem já não recebe subsídios, pelo que, para a manutenção desta Via, a AMAL solicita aos 
municípios uma comparticipação de 1.740,00 + (mil, setecentos e quarenta euros), por parte de cada 
um dos onze municípios que têm a Via Algarviana. Nós ainda não tomámos uma decisão, porque 
temos algumas dúvidas que, provavelmente, serão esclarecidas na segunda-feira, na reunião da 
AMAL. O valor foi estipulado para todas as Câmaras, mas nem todas têm o mesmo tamanho de 
percurso; existe também a questão do número de técnicos das Câmaras que vão ficar afetos, e o 
montante que as Câmaras deverão comparticipar. Este montante foi sugerido pela AMAL, dividido por 
11 municípios, não incluindo os que não têm Via Algarviana. Ainda não houve consenso entre os 
municípios. Na próxima reunião da AMAL, a Sra. Presidente irá com certeza esclarecer estas 
questões.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à campanha arqueológica, já existe um protocolo com a Universidade Nova de 
Lisboa, protocolo este que continua em vigor, por isso é que não veio a reunião de Câmara nenhuma 
proposta de celebração de um Protocolo para esta campanha. Temos trabalhado com os 
representantes da Universidade, a Sra. Dra. Rosa Varela Gomes e o Sr. Arqto. Mário Varela Gomes.--- 
 ----------- A Sra. Vereadora Prof. Ana Cristina Santos tomou a palavra salientando “foi-nos dito que este 
ano estamos muito mal de pessoal nas Escolas, sendo que vamos ter que abrir mais tarde e fechar 
mais cedo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís esclareceu que “estamos a tratar disso, mas o que 
aconteceu, no Agrupamento de Escolas Silves Sul, foi que se abriu concurso para seis auxiliares. 
Como é do vosso conhecimento estes são para dividir pelos dois Agrupamentos. Obviamente, não são 
suficientes para colmatar as necessidades existentes, mas a legislação não nos permite colocar mais - 
o rácio de funcionários já está muito acima, como é o caso, por exemplo, do Agrupamento de Escolas 
Silves Sul, em que existem 20 funcionários a mais. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos que o que aconteceu em Silves Sul foi que seis pessoas, que estavam ao abrigo de 
CEI’s (Contrato de Emprego-Inserção), saíram porque encontraram trabalho ou simplesmente porque 
não quiserem lá continuar. No Agrupamento de Escolas de Silves, as que estavam também com CEI, 
permaneceram pois nenhum desistiu. Lamentavelmente isso aconteceu em Armação de Pera.” ----------  

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE VEDAÇÃO, EM PRÉDIO 
SITO NA VALA, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Processo de António Arcanjo dos Santos Bárbara. -----------------------------------  
 ----------- 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 e emitir o 
correspondente alvará. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE USO DE CONSTRUÇÃO RURAL PARA 
HABITAÇÃO, DO PRÉDIO SITO NO SITIO DO SOBRADO, ALGOZ. ---------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Constança Alves Sustelo. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 ALTERAÇÃO DE ANEXO, EM PRÉDIO SITO EM CORTE 
PEREIRO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTES: Finn Mohn e outra. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NO FIGUEIRAL, 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Processo de Bernard Marc Carrier Salvador Redon e outro. ---------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE GARAGENS, EM PRÉDIO SITO NA 
TORRE, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lucrécia Maria Gomes Martins. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a requerente para que requeira um 
novo licenciamento no prazo de 60 (sessenta) dias. --------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE CABINE DE COBRANÇA EM LOCAL 
DE ESPAÇO PÚBLICO, ADJACENTE A ÁREA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ARMAÇÃO DE 
PERA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Bentes Costa, Lda.. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação jurídica do Sr. Dr. João Aires de Goes, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias disse que “relativamente ao contentor de apoio ao posto de 
abastecimento de combustíveis, os Srs. Vereadores puderam ler o parecer jurídico do Sr. Dr. João 
Aires.” O Sr. Arqto. passou de seguida à leitura do parecer anexo. -------------------------------------------------  
 ----------- Tomando a palavra o Sr. Vereador Rogério Pinto salientou que “houve uma grande pressa 
para a instalação da cabine e verifica-se que está lá, há vários meses, num estado de abandono, com 
aspeto feio e velho. E continuam a usar a antiga instalação de apoio, como sempre funcionou. Ou seja, 
está lá equipamento que não serve para nada. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tinha sido falado, na altura, de se criar uma barreira arbórea para minimizar o impacto visual. 
Aliás, quem mora lá terá também com certeza estas preocupações. Neste momento tem um ar de 
abandono e até pensava que fossem retirar de lá a cabine.” ---------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias informou que “na sequência do pedido de viabilidade que 
apresentaram na Câmara, e que foi deferido, a empresa mandou vir a cabine, instalaram-na, mas não 
a puseram a funcionar. Não está ligada à rede de abastecimento de água nem de saneamento, por 
não terem licenciamento - o pedido foi apresentado agora e o processo está a decorrer. Teve em junho 
a informação dos serviços e depois foi presente à reunião de Câmara de 17 de junho. Recaiu sobre a 
mesma a deliberação de solicitar parecer ao Sr. Dr. João Aires. O facto de a cabine lá estar foi na 
sequência do pedido da informação prévia.”  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que “eles ficaram também a saber que era importante 
haver uma barreira arbórea, para minimizar o impacto visual. Penso que a deliberação também teve a 
ver com isso.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. acrescentou “neste tempo que passou, de junho até agora, mais nada fizeram.” --  
 ----------- “A informação foi de quando?” perguntou o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto. -------------------------   
 ----------- Ao que o Sr. Arqto. respondeu que “a informação da viabilidade foi de 29 outubro de 2014, Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto, ou seja a cabine está lá há um ano.” --------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina perguntou se “podem lá por a cabine assim, sem que haja uma 
deliberação definitiva?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias esclareceu que “a viabilidade não dá direito à ocupação. Eles têm 
uma garagem que usam para lavagens, óleos e etc. e querem dar outro uso a este espaço. Sempre 
houve reclamações do condomínio, também porque têm lá produtos inflamáveis, o que põe em causa 



 
 

 

 

 

a segurança do prédio. A garagem é propriedade de duas irmãs, que também são proprietárias de uns 
espaços comerciais onde existia um Bar.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “o Bar era “O Pontal”. A minha posição 
já foi definida na última deliberação de Câmara, que é a de aceitar, mas condicionado à existência da 
parede arbórea, para minimizar o impacto visual. Depois é esperar até 2019 - uma vez que está 
licenciado pelo Ministério da Economia até esse ano - para que o Ministério se pronuncie, no sentido 
da continuidade ou não daquele posto de abastecimento de gasolina. O espaço que a cabine tem dá 
só, praticamente, para a máquina de cobrança e instalação sanitária, não dando para acumular mais 
nada, por isso, em termos de segurança do prédio em si, é mais benéfico.  -------------------------------------  
 ----------- Na minha opinião, esta bomba de gasolina devia era sair de Armação de Pera, mas isso não 
é da nossa competência. Neste momento, Armação de Pera está servida por dois postos de gasolina, 
um à saída para Porches e outra à saída para Alcantarilha. Recentemente abriu mais uma, em 
Alcantarilha.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto referiu que “a minha posição é a mesma do Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou se “as questões que são levantadas no parecer 
jurídico do Sr. Dr. João Aires, relativamente à ocupação do espaço público e às vistas, a opinião da 
DOGU (Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística) é a de que está tudo conforme o legalmente 
aceitável? ou seja, o espaço público pode ser aproveitado para aquele fim?” -----------------------------------  
 ----------- O Arqto. João Matias salientou que “existindo um posto de abastecimento de combustível, ele 
é composto por ilhas de abastecimento, coberturas, ponto de água, ponto de ar, e uma cabine de 
cobranças e de apoio. No parecer do Sr. Dr. João Aires pode-se ler que ““enquanto lá existir um posto 
de abastecimento de combustíveis, faz mais sentido existir a cabine do que utilizarem o armazém.””----  
 -----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “existe um compressor para encher pneus que 
usam dentro da garagem e em termos de ruído não é nada agradável, mas não se ouve fora. Onde vai 
ficar o compressor? É favor verificar esta situação, pois há que ver a questão do barulho ou se existe 
outro equipamento para isso. Não sendo possível estar no interior, por causa do barulho, onde é que 
ele vai ser colocado? Por cima da cabine? É que é um ruído nada agradável. Ou será que este serviço 
vai deixar de existir?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias salientou que “nos postos de combustíveis existem pontos de água 
e de ar no exterior, sem esses compressores ruidosos. Onde estava o gás ficaria o manómetro do 
compressor.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “”a minha intervenção é no sentido de ser 
salvaguardada esta questão do ruído (em termos de legislação), bem como a da barreira arbórea.” -----  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias disse “se a deliberação for favorável, pode ficar condicionado no 
âmbito dos projetos de especialidades.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina frisou que “mantenho a minha posição de ser contra. Não vou 
alterá-la agora.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereadora Prof. Ana Cristina Santos tomou a palavra dizendo que “não estive presente 
quando foi aprovado, depois o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina explicou que tinha que ser, pois não 
podiam trabalhar sem aquilo. Estou de acordo com a posição do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, ou 
seja, sem uma parede arbórea não concordo, pois sem a mesma aquilo é uma aberração aos olhos.”--- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto nos termos do parecer jurídico, 
condicionado à apresentação de projetos de especialidade específicos, relativos ao abastecimento de 
água e da rede de saneamento, bem como apresentação de projeto de tratamento de espaços 
exteriores, que preveja a criação de uma cortina arbórea que minimize o impacto visual da estrutura. 
Aprovada com os votos favoráveis do executivo permanente e dos Vereadores do PSD, e os votos 
contra dos Vereadores do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DE 
PRÉDIDO SITO EM BENAFÁTIMA, SILVES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Elsa Lopes, mandatária de Otília Maria Gonçalves e outros. ----------------------  
 ----------- 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 a informação e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO SITO EM 
CAMPILHOS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Manuela dos Santos Cabrita. -------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, NO QUE SE REFERE À FRAÇÃO “B” DO EDIFICIO SITO NA RUA MOINHO DA 
PORTA, SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luísa Filipa Tomé Figueiredo. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração da propriedade horizontal 
proposta nos termos da informação e certificar em conformidade. --------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA EM TORRE, 
ARMAÇÃO DE PERA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Philip. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, aceitar os projetos de especialidades e emitir a competente licença. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A 
RETALHO, SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA, SILVES.  ----------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lidl & Ca.. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e ofício da Junta de 
Freguesia de Silves, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente disse que “sugiro que este assunto fique para a próxima reunião, já 
com a presença da Sra. Presidente e do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa.” ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião de Câmara. 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
EXISTENTE EM MONTE VELHO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, DE ACORDO COM O 
RERAE - REGIME EXTRAORDINÁRIO DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS. ------  
 ----------- REQUERENTE: Frutas Martinho - Sociedade Agrícola, Lda.. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e proceder no0s termos 
propostos pela Conferência Decisória do RERAE (Regime Extraordinário da Regularização de 
Atividades Económicas). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL, RELATIVO À EXPANSÃO DO PERÍMETRO DO PARQUE TEMÁTICO ZOOMARINE, 
RIBEIRO, PERA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Mundo Aquático - Parques Oceanográficos de Entretenimento Educativo, 
S.A. (entidade gestora do parque temático Zoomarine). ---------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias informou que “o Zoomarine adquiriu uns terrenos que estão no 
nosso concelho, do outro lado da Ribeira de Espiche (freguesia de Pera), e têm em curso um estudo 
do impacto ambiental, por pretenderem ampliar as suas instalações. Para poderem desenvolver o 
projeto e completar o estudo do impacto ambiental, precisam do reconhecimento de interesse público 
por parte da Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O resto da informação refere-se à implementação, que já fizeram, de pontes sobre a Ribeira 
de Espiche para o outro lado; e a uma zona de escadas, já no nosso concelho, mas isso carece de um 



 
 

 

 

 

projeto de licenciamento específico e de um parecer da CCDR (Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional).” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério tomou a palavra dizendo “esta é uma empresa que está a 
trabalhar no algarve há alguns anos e tem provas dadas do que tem feito. A expansão para o lado de 
Silves considero excecional e prestigiante, pelo que a meu ver deve ser apoiada.” ----------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público da pretensão e a 
remessa do processo à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, COM ESPAÇO DE DANÇA, INTEGRADO EM EMPREENDIMENTO 
DE TURISMO, SITO EM ENXERIM, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Pomona Agropecuária, Lda.. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e informação jurídica 
do Sr. Dr. João Aires de Goes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas. -----------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos do 
parecer jurídico de 31 de agosto de 2015 e precedentes informações técnicas. --------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO N.º1/2003 – LOTE 13, QUINTAS DOS ARCOS, ARMAÇÃO DE PERA. ---------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nelson Ribeiro da Silva. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 do alvará de loteamento, 
nos termos da informação, e emitir o correspondente título. ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, EM 
PRÉDIO SITO EM ALMARJÃO, FALACHO, SILVES. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Agrobarradão - Agricultura Unipessoal, Lda.. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e planta de cadastro, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Arqto. João Matias informou que “a localização da exploração pecuária não interfere 
com espaços urbanos e rurais. Deixo à consideração se se deve ou não solicitar parecer à Junta de 
Freguesia de Silves.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou se “a distância até às habitações é grande?” tendo o 
Sr. Arqto. João Matias respondido que “é grande - localiza-se no Falacho, a norte da ETAR (Estação 
de Tratamento de Águas Residuais) de Silves.” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de Silves.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.17 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE 
MORADIA COM PISCINA, EM PRÉDIO SITO EM GREGÓRIOS, SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Toby Daniel Kalitowski. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.18 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 
ANEXO, NA RUA CASTILHO, N.º 9, PERA.-------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António José Cabrita Cristóvão. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e informação jurídica 
do Sr. Dr. João Aires de Goes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------  
 ----------- Interveio o Sr. Arqto. João Matias dizendo que “trata-se da legalização de uns anexos 
construídos ao fundo do quintal de uma moradia em Pera. Foi pedido parecer ao Dr. João Aires. Refiro 
que existe uma construção já feita de dois pisos à extrema. O requerente não apresenta declaração 



 
 

 

 

 

dos proprietários do prédio vizinho, por não conseguir contactá-los uma vez que residem no 
estrangeiro e desconhece a morada, e informa que se houver reclamação por parte dos proprietários 
confinantes, compromete-se a repor a construção como se encontrava inicialmente.” ------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou “foi alguma denúncia?”, tendo o Sr. Arqto. João 
Matias dito que “não, se calhar querem é vender.” ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou se “a casa do vizinho do lado está devoluta ou 
habitada?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto colocou a questão: “no caso de vender como fica?” -----------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita disse que “a obrigação é pessoal, não é transmissível.” ----------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condicionantes da informação e do parecer jurídico. Mais se delibera isentar o cumprimento das 
normas técnicas sobre acessibilidades nos termos solicitados e promover a sua publicitação. ------------- . 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AUDITORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA AO MUNICÍPIO 
DE SILVES - PROPOSTA DO EXECUTIVO MUNICIPAL PERMANENTE. ---------------------------------------  
 ----------- Presente proposta e relatório de auditoria económico-financeira, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou “qual a razão do relatório ter dado entrada na 
Câmara em 13 de março do corrente ano, e só agora, passado tanto tempo, é que vem a reunião de 
Câmara? O Sr. Vice-Presidente respondeu que “na próxima reunião estará cá a Sra. Presidente e tudo 
será explicado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ACORDO DE TRANSAÇÃO PREVENTIVA - 
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE SILVES. ---------------------------  
 ----------- Presente proposta e minuta de Acordo de Transação Preventiva, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou o uso da palavra dizendo que “daquilo que li, não 
percebi bem a cláusula 4.ª, alínea b) que estipula que o lesado Sr. José Carlos de Sousa Travassos 
vai receber anualmente 18.000,00 € (dezoito mil euros), atualizados de acordo com a taxa de inflação, 
por conta de danos futuros previsíveis, que ocorram a partir de 2016. Mas vai ser paga uma quantia 
fixa? Ou é em função das despesas? E se as despesas ultrapassarem os 18.000,00 €? No contrato 
não vejo nada que diga que o valor que vai ser pago é o valor das despesas.” ---------------------------------  
 -----------  A Sra. Dra. Isabel Cabrita disse que “as despesas morais têm um valor fixo, e estas ou eram 
pagas agora na sua totalidade, ou ao longo do tempo. “ ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina salientou que “o contrato que está 
aqui não corresponde ao que tem vindo a ser falado. Este contrato deveria obrigar a Câmara a alterar 
o valor conforme as despesas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita acrescentou que “o valor de 18.000,00€ é uma estimativa de danos 
patrimoniais futuros previsíveis, sendo que as despesas podem ser superiores ou inferiores.” -------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto referiu que “então o Sr. José Carlos de Sousa 
Travassos só deixa de receber quando falecer.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís salientou que “o que eles queriam era uma 
indemnização considerando os danos futuros.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita esclareceu que “os danos patrimoniais são, por exemplo, os gastos 
com médicos, com contratação de pessoal para cuidar do doente em sua residência, com 
equipamentos; os danos não patrimoniais são os que não interferem diretamente no património, têm a 
ver com aquilo que se vai deixar de fazer, aquilo que prejudica, como as dores, a qualidade de vida 
que o agregado familiar pode deixar de ter, pela incapacidade do doente em trabalhar.” --------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina mais interveio dizendo “há então três tipos de despesas: os 
70.000,00 € (setenta mil euros) de danos patrimoniais já suportados, dos quais 61.000,00 € (sessenta 
e um mil euros) já se encontram liquidados, e aos quais vão ser acrescidos 4.000,00 € (quatro mil 
euros) por conta de danos patrimoniais futuros previsíveis até 31 de dezembro do corrente ano, valor 
este que a ser liquidado no início do próximo ano; há os danos patrimoniais futuros de acordo com o 
que apresentarem; e depois os danos morais no valor de 22.500,00 € (sendo 20.000,00 € para o Sr. 
José Carlos de Sousa Travassos e 2.500,00 € para a Sra. Ana esteves de Oliveira Travassos).” ---------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto salientou que “a Sra. Presidente disse que 
pagaríamos as despesas apresentadas e não é o que está aqui explanado no contrato, mas sim um 
valor fixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que se lê na cláusula 4.ª, alínea b) é que serão pagos anualmente 18.000,00 € por conta 
de danos patrimoniais futuros previsíveis que devem ser liquidados entre 1 e 8 de janeiro do de cada 
ano civil, relativamente ao ano civil anterior. Independentemente do valor das despesas. É um valor 
fixo.” -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “este cálculo de um valor anual fixo deve ter sido 
feito por alguém que tem conhecimento do tipo de despesas que ocorrerão nesta situação.----------------  
 ----------- A informação que a Sra. Presidente tem dado ao longo das reuniões, é que no final do ano 
seriam contabilizadas as despesas e pago esse valor, mas não é o que está no contrato. A minha 
opinião é favorável a este acordo, quer de uma maneira quer de outra. Mas penso que seria mais justo 
pagar as despesas anualmente. No final do ano fazer as contas e no início do ano seguinte pagá-las 
ao lesado. Se fosse comigo era assim que eu veria as coisas.” -----------------------------------------------------  
 ----------- Não estou contra este contrato mas quero é perceber aquilo que vamos aprovar.” ----------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto frisou que “pelo contrato irão receber 18.000,00 
€ quer gastem mais, quer gastem menos. É isto que está no contrato. Na sua cláusula 4.ª, alínea b), 
entre parêntesis lê-se “danos patrimoniais futuros”, quando aqui deviam referir até 18.000,00 €. ----------  
 ----------- Qual era a esperança de vida que a filha dava ao pai? Tem 71 e era até 75 anos, não era? 
Ora em quatro anos pagaríamos muito menos do que os 200 e tal mil euros que pediam de 
indemnização.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís esclareceu que “os 75 anos são a média de esperança 
de vida nacional, mas a filha e sua advogada Sra. Dra. Filomena Trigo Reto, não diz 4 anos, mas sim 
10 anos no mínimo. O lesado ficou com uma incapacidade de 80 e tal por cento.” ----------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto disse que “a proposta que a Sra. Presidente nos 
apresentou era que pagaríamos ao Sr. José Carlos de Sousa Travassos, faseada e anualmente até as 
despesas médicas apresentadas, o que é diferente do estipulado neste contrato.” ----------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Prof Ana Cristina Santos salientou que “o texto não refere “”as despesas 
médicas apresentadas””, mas se é este o teor mais conveniente para ambas as partes, tem a minha 
concordância.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou “na alínea b) da cláusula 4.ª lê-se “”… por conta de 
danos futuros previsíveis que ocorram nos restantes anos (2016 em diante)…”” - conta já o ano 2016? 
Ou inicia com as despesas que ocorram no ano 2017?” ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita esclareceu que já se inclui o 2016. -------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta aprovando a minuta 
de Acordo, mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga, bem como a remessa do presente à 
Assembleia Municipal, para os efeitos constantes das alíneas 3) e 4) da proposta. ----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE SILVES E A FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, RELATIVO A 
APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES E DA AMOROSA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta e minuta de Protocolo de Cooperação, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, dirigindo-se à Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís, disse 
“tenho uma dúvida, quanto aos protocolos, que a Sra. Vereadora pode esclarecer.” --------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora retorquiu que “estes protocolos têm a ver com o apoio que as Juntas de 
Freguesia dão às Escolas em termos de limpeza, produtos de limpeza, através de pessoas que estão 
nas Juntas com CEI’s (Contratos de Emprego e Inserção), não somos nós que as atribuímos. Por 
exemplo, na Escola da Amorosa existe uma pessoa da Junta que vai à Escola fazer a limpeza. Esse 
pessoal que faz esse serviço não é da Câmara.” ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “estes protocolos parecem ter a ver com a gestão de 
pessoal, no caso de São Bartolomeu de Messines tem a ver com a limpeza, no caso de Alcantarilha e 
Pera não vem lá prevista essa situação. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas eu não percebo é porque só agora vêm a reunião de Câmara, com efeitos retroativos a 1 
de janeiro.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís esclareceu que “essas pessoas que estão na Juntas de 
Freguesia ao abrigo de CEI’s (Contrato de Emprego e Inserção) já prestaram esse apoio às Escolas, 
por isso é que os protocolos têm efeitos retroativos a 1 de janeiro. Não se trata aqui de um trabalho 
que ainda iria ser feito.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina conclui que “quer dizer que não vão estar a prestar serviço a 
partir desta data, já o fizeram no ano letivo anterior.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta, aprovando a minuta 
de protocolo, mandatando o Sr. Vice-Presidente para a sua outorga, em substituição da Sra. 
Presidente, e a sua remessa à Assembleia Municipal, para os efeitos constantes nas alíneas 3) e 4) da 
proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE SILVES E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PERA, RELATIVO A 
APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E.B.1 E DO JARDIM DE INFÂNCIA DE ALCANTARILHA.  
 ----------- Presente proposta e minuta de Protocolo de Cooperação, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O teor das intervenções dos Srs. Vereadores sobre este assunto, é o mesmo que recaiu 
sobre o ponto 6.3 desta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta, aprovando a minuta 
de protocolo, mandatando o Sr. Vice-Presidente para a sua outorga, em substituição da Sra. 
Presidente, e a sua remessa à Assembleia Municipal, para os efeitos constantes nas alíneas 3 e 4 da 
proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
BAILE NA PASTELARIA "FORA D‘HORAS”, SITA NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, LOTE 4, EDIFÍCIO 
ARCADAS, LOJA 44, SILVES, DIA11 DE SETEMBRO DE 2015 DAS 15H00 À 01H00. ---------------------  
 ----------- REQUERENTE: Verónica da Silva Ribeiro. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Junta de Freguesia de Silves, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente disse que “há uma reclamação aqui por causa dos horários. O que 
acontece é que o espaço é muito pequeno e então é tudo feito na rua.” ------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, no horário das 
15h00 às 23h00, salvaguardando o não perturbar o bem-estar dos residentes com o barulho 
produzido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM AREIAS DE PERA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 203/19860307, COM O ARIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 98 DA 
SECÇÃO I E PARTE URBANA SOB OS ARTIGOS 2554, 2834 E 2728, DA UNIÃO DA FREGUESIAS 
DE ALCANTARILHA E PERA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Elisabete Campos Morais Marruz Baptista. -------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES - 
ANO LETIVO 2015/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação e parecer jurídico da Divisão Jurídica e 
Administrativa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora tomou a palavra referindo que “o ano passado, este executivo decidiu 
comparticipar os passes que a lei não obriga. Este ano alargámos ao ensino articulado e a todos os 
alunos, à exceção dos que forem tirar cursos fora do concelho e que existam nas nossas escolas – aí 
não comparticipámos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou “quantos alunos estarão abrangidos?” A Sra. 
Vereadora Luísa Luís respondeu que “do ensino articulado são 4”. Continuou o Sr. Vereador Dr. Paulo 



 
 

 

 

 

Pina perguntando “e o cabimento?”, tendo a Sra. Dra. Isabel Cabrita explicou que “o que se está aqui a 
aprovar é só o procedimento.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação aprovando os 
critérios e procedimentos propostos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 17.------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º14.  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – CONTRATAÇÃO DE UMA LINHA DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO 
DE DIVERSOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS - APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.  ---  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira e minuta de contrato de crédito a médio/longo 
prazo, entre o Banco BPI, S.A. e o Município de Silves, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, fazendo uso da palavra, disse “tenho dois reparos a fazer: 
relativamente à cláusula 5.ª, sobre a taxa de juro, dizer que é norma, quando se estipula a aplicação 
da taxa de juro e spread, ser definida a forma como será feito o arredondamento. Ou seja, 
normalmente implica valores que podem ser arredondados à escala de décima, centésima, milésima, 
pelo que seria aconselhável uma definição.” Tendo a Sra. Dra. Isabel Cabrita salientado que “tal é 
estipulado por lei.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador prosseguiu a sua intervenção perguntando “a minuta foi feita pela Câmara ou 
pelo Banco?” Ao que a Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu “foi feita pelo Banco.” ------------------------------  
 ----------- Prosseguindo, o Sr. Vereador mais salientou que “quanto à cláusula 14.ª, e isto é uma 
questão jurídica pelo que posso estar a dizer algo que já esteja previsto, mas acho que é uma questão 
que devia ficar salvaguardada - na sua alínea 2 lê-se “O Banco fica …autorizado a, em qualquer 
momento, ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual no presente contrato”. Ora, quer dizer 
que o Banco pode ceder a sua posição, mas não diz que não devem resultar daí alterações 
contratuais.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita explicou que “é alteração da posição contratual enquanto segundo 
outorgante, e não que podem ser alteradas cláusulas objetivas versadas no contrato. Não é preciso 
acrescentar mais nada nesta minuta. Não se trata das cláusulas objetivas, mas sim de cedência da 
posição. A própria expressão “cedência de posição contratual” significa que a única coisa que é cedida 
é a posição que têm naquele contrato, não as regras do documento.” ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, retomando a sua intervenção, referiu que  “é normal, nos 
contratos em que há essa possibilidade de cedência, haver uma cláusula que diga que não pode haver 
alteração nas cláusulas.” A Dra. Isabel Cabrita disse que “isso não é necessário, uma vez que se 
trataria somente de um reforço.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato, mandatando a 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE "AJUSTE DIRETO" PARA 
ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO 
DE TESOURARIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, cabimento e caderno de encargos, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação em 
epígrafe.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROCESSO DE AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DA 
EMPREITADA DE "PROJETO DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO 
OLIVAL E PARQUE URBANO DE ARMAÇÃO DE PERA".  ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto e revogar a deliberação de 26 
de agosto de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 cinquenta e dois 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____________________________________________________ da Câmara Municipal 
de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  --------------------------------------------------------------------------------  


