
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 36  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015  ---------------------------  
 ----------- Aos catorze dias do mês de outubro 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 sete 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. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., 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 4.500.063,87 € (quatro milhões, quinhentos mil, sessenta e três euros e oitenta e sete 
cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 360.298,66€ (trezentos e sessenta mil, duzentos e 
noventa e oito euros e sessenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início à reunião informando “como habitual vamos passar à gravação 
da reunião para auxílio de quem secretaria e após aprovação da minuta a mesma será eliminada”. -----  
 ----------- Continuou, passando a informar: ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Na reunião da Associação da Municípios do Algarve (AMAL) foi proposto que se fizessem 
vários procedimentos de projetos intermunicipais, os quais vou passar a citar e em que haverá lugar a 
alteração orçamental devido à candidatura dos próximos projetos: -------------------------------------------------  
 ----------- ■ A Rede de Apoio ao Desenvolvimento, onde o custo previsto para o Município é de 
1.537,50€ (mil, quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos); -------------------------------------------  
 ----------- ■ O Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE) onde caberá a 
cada Município 2.000,00€ (Dois mil euros); --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ■ Planos de Mobilidade que vai caber a cada Município 6.127,00€ (seis mil, cento e vinte e 
sete euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ■ Plano de Capitação da Administração Local que caberá a cada Município 468, 75€ 
(quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos); ------------------------------------------------  
 ----------- ■ Partilha que a cada Município caberá o valor de 936,31€ (novecentos e trinta e seis euros e 
trinta e um cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ■ e por fim, ALI + Administração Inteligente – Cooperação Transfronteiriça que a cada 
Município caberá o valor de 1.562,50€ (mil, quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos).  
 ----------- Todos estes projetos, como podem constatar, têm um custo e a AMAL não possui meios para 
os concretizar. Nós, através dos nossos técnicos, já temos a maior parte deles elaborados e já têm os 
nossos contributos, já estão enquadrados e hierarquizados pela sua importância, assim sendo, não 
estamos com muito atraso nesse sentido.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que acontece é que existe uma exigência de que os mesmos projetos sejam feitos e 
compilados através da AMAL e aí sim há alguns atrasos. As exigências são muitas para um curto 
espaço de tempo, mas vamos ver como vai correr e esperamos chegar a bom porto. ------------------------  
 ----------- Também transmito, que o Tribunal Constitucional, relativamente aos Acordos Coletivos de 
Empregador Público (ACEP), considerou inconstitucional a exigência/ norma que requeria o 
consentimento de um membro do governo relativamente à decisão do próprio Município acerca da 
aplicação do horário das 35h semanais.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Chegámos assim à conclusão deste processo, e o tribunal veio dar razão ao Município de 
Silves de não necessitar do visto, para ter continuado com as 35 horas semanais. ----------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Dizer ainda que está previsto para amanhã a apresentação e discussão do Orçamento de 
2016, numa reunião com os membros dos Partidos que têm representação na Assembleia Municipal e 
com os Presidentes de Junta”.- -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sem nada mais a informar, passo a palavra ao Sr. Vice – Presidente”. -------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho passou a informar que “a equipa do Betuminoso está na 
freguesia de Algoz/Tunes, os pedreiros em Silves, os pintores nas freguesias de Silves e Messines, os 
calceteiros na freguesia de Armação de Pêra e o trator na freguesia de Silves”. -------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís, passou a informar: ------------------------------------------------  
 ----------- ▪ Encontram-se a decorrer as ações de informação/sensibilização integradas na programação 
prevista para o mês de outubro destinada aos seniores do concelho tendo ocorrido no dia 12, na sede 
da junta de freguesia de Algoz e hoje dia 14 na junta de freguesia de São Marcos da Serra. ---------------  
 -----------  ▪ No dia 17, decorrerá na Biblioteca Municipal a apresentação do livro: “Dantas e Severa – 
duas entidades portuguesas”, de Elsa Vieira, pelas 15 horas. --------------------------------------------------------  
 -----------  ▪ Ainda na Biblioteca haverá lugar por volta das 17h30 a mais uma sessão “Aqui há Sábado” 
com Noélia Pereira, intitulado “Quem conta um conto acrescenta um” e cujo público-alvo são as 
crianças dos 3 aos 6 anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ Finalmente informar que de 15 a 31 de outubro decorrerão as inscrições para a candidatura 
às bolsas de estudo para o ensino superior para 15 alunos residentes no concelho, com um valor de 
80 euros mensais e uma duração de 10 meses. A mesma poderá ser efetivada no setor de educação. -  
 -----------  ----------------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação 
Não Permanente, da reunião da semana passada e da anterior: ----------------------------------------------------  
------------“1 – Listagem de Viaturas Inoperantes - listagem em anexo;------------------------------------- 
-------------2 – Lista de Fornecedores - documento em anexo; -------------------------------------------------- 
-------------3 – Procedimento por Ajuste Direto - esclarecimento em anexo. ------------------------------- 
-------------4 – Relatório sobre aplicação de larvicida - em anexo. -------------------------------------------- 
-------------5 – Mapa de Obras - relação em anexo. ----------------------------------------------------------------- 
-------------6 - Atribuição de subsídio pontual e excecional à Casa do Povo e São Bartolomeu de 
Messines - informação e ata em anexo. -------------------------------------------- ---------------------------------- 
-------------7 – Horas Extraordinárias - mapa em anexo. ---------------------------------------------------------- 
-------------8 – Relatórios de Ensaio (Águas Doces, Balneares e Costeiras) - enviado em 13 Outubro 
por email. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
-------------9 – Relatório – transportes escolares 2014/2015 - enviado em 13 Outubro por email”.--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 13 de outubro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 1.280.777,93 € (um milhão, duzentos e oitenta mil, setecentos e 
setenta e sete euros e noventa e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra colocando as seguintes questões: ------------  

 ----------- “Sabemos que o Sr. Luís Simões deixou de exercer as funções a que estava adstrito no 
controlo de viaturas aqui no edifício da câmara, e salvo o erro, está a tempo inteiro nos bombeiros. 
Gostávamos de saber, por escrito, qual a situação dele neste momento, que funções tem e quais as 
suas competências, inerentes ao cargo que está desempenhar. ----------------------------------------------------  

 ----------- Queremos saber da situação, que se falou há algumas reuniões atrás, sobre a D. Carolina 
Pires, se já existe alguma solução para a sua resolução. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Também, gostaríamos de saber se passados dois anos, se se continua a justificar que o 
trabalhador, o Sr. Manuel Viana, permaneça no controlo das viaturas, adstrito à DSUA (Divisão de 
Serviços Urbanos e Ambiente). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Queremos também o relatório do SILO - Estacionamento, relativamente à ocupação diária 
das despesas e receitas deste equipamento municipal; em Armação de Pêra. ---------------------------------  

 ----------- Gostaríamos que nos informassem em que freguesia está o carro elétrico, ele só fez meio 
trabalho em Armação de Pêra, por causa de uma falha elétrica, e saber qual é efetivamente a avaria e 
porque não se arranja o carro e anda só a 50%. -------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Nalgumas das nossas escolas, nomeadamente EB 1 e Jardim de Infância existe algum mau 
estado de conservação relativamente à pintura exterior; gostava de saber se se vai fazer alguma 
intervenção nestas situações. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Existem pontos de recolha de lixo, nomeadamente em duas freguesias; na antiga escola 
EB2/3 do Algoz; e em São Bartolomeu de Messines, que estavam completamente carregadas de lixo. 
Queríamos saber se já foi retirado ou se há perspetiva rápida de o retirar. ---------------------------------------  

 ----------- Para finalizar, vi uma notícia, que ainda não a li com atenção, mas gostaria que nos 
esclarecesse. Estou a referir-me à Estação da Central de Lamas, gostava de saber o que se passa 
com esta estação de tratamento de lamas, em São Bartolomeu Messines”. -------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, passou a esclarecer “no caso do Sr. Luís Simões e 
Sr. Manuel Viena, o Sr. Vereador Rogério Pino acabou de solicitar que viesse por escrito a situação 
deles e as funções que eles estão a desempenhar, assim será feito e chegar-lhe-á essa informação. ---  

 ----------- Relativamente à D. Carolina Pires a resolução passa agora por uma decisão dela e não por 
parte da Câmara, ela é que terá que definir o que pretende e de que forma pretende avançar com a 
rescisão.  

 ----------- Relativamente ao Sr. Manuel Viana, ele não está a desempenhar apenas funções de controlo 
de viaturas, mas também têm um papel junto do chefe de divisão, mas aí o Vice-Presidente poderá 
acrescentar mais alguma coisa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao relatório do SILO – Estacionamento em Armação de Pera, ser-lhe-á dado, mas se 
bem se recorda, o mesmo foi levado à última assembleia para autorização da alteração da 
Dominialidade, ou seja, para passar de Domínio Público Municipal para o Domínio privado do 
Municipio, por forma a depois se poder lançar o concurso para a concessão da sua utilização. Isto 
porque já tinha sido avaliado e constatado por este executivo que o SILO, naqueles moldes, só traria 
prejuízos e recordo que o Sr. Vereador Paulo Pina na altura falou disto.------------------------------------------  

 ----------- Mas se a prestação de é um serviço público necessário e nós não podemos evitar 
independentemente do lucro, então, temos que o mantem aberto. -------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao carro elétrico, em Armação de Pêra, funcionou durante o dia e já foi dito isso em 
junho. Já na altura o presidente da junta de freguesia referiu que evitava usá-lo durante a noite por 
causa da descarga da bateria e que originava falha de luz nos faróis. Agora está a funcionar no 
concelho de Silves, mas continua ainda com o mesmo problema. --------------------------------------------------  

 ----------- Nos pontos de recolha de lixo de Algoz e São Bartolomeu de Messines, tem sido feito o seu 
vazamento à medida que existe disponibilidade, porque como sabem, temos falta de condutores de 
pesados mas está a ser feito à medida que nos é possível, ainda não é o ideal, mas estamos a tentar 
colmatar a situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Central de Lamas, nós pedimos que a junta de freguesia se pronunciasse 
relativamente à compensação ambiental, e provavelmente foi o que leu na comunicação social. Fomos 
nós que solicitamos, face ao investimento que se pretende fazer, que já não é a infraestrutura 
inicialmente apresentada na sua totalidade, mas apenas 10% do que estava previsto realizar e como 
havia uma compensação ambiental, pediu-se à junta de freguesia que esclarecesse qual seria essa 
compensação ambiental nos atuais termos, atendendo ao que se pretende fazer naquele mesmo 
espaço”.  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra referindo “em relação à AMAL, se não se 
importar, agradecia que nos desse essa informação por escrito”. A Sra. Presidente referiu “ vou já 
mandar tirar cópias”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra dizendo “sobre a recolha dos lixos de São 
Bartolomeu de Messines e Algoz, tenho a felicidade de trabalhar com dois Presidentes de Juntas que 
muito estimo e que são muito dedicados ao seu trabalho, quer na junta de freguesia de Messines, quer 
na do Algoz/Tunes, e são eles que coordenam toda esta atividade. Quando é necessário ligam para 
mim em função das suas necessidades e são eles que balizam quando e que quantidade é que 
necessitam retirar, esta é a prática desta casa com estes dois presidentes de junta de freguesia. --------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduito Luís tomou a palavra e fazendo uso da mesma esclareceu 
“relativamente à intervenção nas escolas do Agrupamento de Silves Sul, informo que desde que este 
executivo tomou posse, todas as escolas foram pintadas, à exceção da EB2/3 de Armação de Pêra e 
do Jardim de Infância de Alcantarilha. No Agrupamento de Silves foi pintada a E.B. 1 de Messines, e 
encontra-se a ser pintada a E.B.1 da Portela. Irão continuar a ser pintadas as restantes escolas à 
mediada que vai havendo essa possibilidade”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo “relativamente aos 
pedidos anteriores ainda não nos foram entregues esses elementos, assim sendo, solicito que quanto 
ao relatório da “Pocalentejo”, que seja feito um agendamento para a próxima reunião de todo o 
processo da auditoria, com todos os documentos e tudo o que foi feito”. -----------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra e esclareceu “peço desculpa interromper, mas o que foi 
feito foi uma adjudicação direta, que passou por contratar a “Pocalentejo”. Relativamente ao relatório 
foi aprovado pelo nosso ROC (Revisor Oficial de Contas), e foi assinado pelos dois.  ------------------------  

 ----------- Temos a certificação do “ROC”, e se olharem, no final desse mesmo documento que vos foi 
entregue, o mesmo está assinado pela “Pocalentejo”, a qual enviou o relatório para o “ROC”, que 
avaliou e o subscreveu. Quanto ao procedimento, foi uma adjudicação direta como está clarificado no 
documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O relatório é cerca de cento e poucas páginas, e foi enviado da “Pocalentejo” para o “ROC” 
mas no entanto já pediu à “Pocalentejo” para nos fazer chegar uma cópia”. A Sra. Vereadora Dra. 
Maria da Graça Neto, interveio questionando “quem pediu esta auditoria foi o “ROC” ou a Câmara?”  ---   

 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “o que estou a tentar explicar-lhe é que o 
relatório é praticamente na integra igual ao que vocês têm, e que está assinado pelos dois 
responsáveis, quer do “ROC”, quer da “Pocalentejo”. Mas no entanto já pedi a esta última para me 
enviar o relatório na integra, que depois vos será reencaminhado por e-mail. -----------------------------------  

 ----------- Quanto à contratação da empresa, foi feita uma adjudicação direta e os trâmites legais são 
esses que vocês já têm.” A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, retomou e questionou “o parecer 
que foi entregue, é para a generalidade das situações e não somente para este. A Presidente referiu 
que “sim é generalista e adapta-se a este caso. Fizemos diversos contatos informais com municípios 
de várias zonas do país, umas daqui, outras lá de cima para saber que empresas utilizaram, mas foi 
tudo contatos informais”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, retomou e insistindo “a Sra. Presidente que nos 
coloque isso por escrito, todos os procedimentos informais” -------------------------- A Sra. Presidente 
fazendo uso da palavra respondeu “mas, se teve oportunidade de ler, o relatório da auditoria, pode 
verificar que a contratação da PMLJ para realizar uma auditoria ao caso “Viga D’Ouro”, foi feita por 
ajuste direto, e o valor não foi de 26 mil euros (26.000,00 €), foi muito superior, não tendo seguido os 
trâmites legais e por isso estamos agora a responder. -----------------------------------------------------------------  

Eu dei-vos a documentação relativa à possibilidade de realização de  ajuste direto e a competência da 
Presidente para isso; a Presidente tem autonomia para fazer ajustes diretos, dentro dos trâmites que aí 
estão, e é isso que vos estou a tentar dizer de uma forma clara e objetiva. Por isso eu peço a vossa 
atenção e se não há conhecimento de determinadas coisas, que são trazidas agora para nós como a 
situação que estamos a viver. Eu segui os trâmites legais, fiz o ajuste direto seguindo as normas em 
vigor e é só isso que tenho que responder como presidente, os contatos informais cabem-me a mim 
decidir, mas no entanto não invalida que eu lhes faça chegar o que me está a pedir relativamente a 
esses procedimentos informais”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto retomou a palavra dizendo que “da PLMJ, não sei o 
que se passou eu não estava cá, mas li, e não é por isso que tenho que estar calada, e posso solicitar 
aquilo que acho necessário para meu próprio esclarecimento”. A Sra. Presidente referiu “peço 
desculpa, mas não foi essa a minha intenção e está no seu direito de clarificar as suas dúvidas”  --------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça prosseguiu dizendo, “o que eu peço é esclarecimentos 
por escrito relativamente a esta auditoria, dizendo o que foi feito informalmente, dê-me essa 
informação e eu não volto a tocar no assunto. ----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- E sugeria que a informação à vereação não permanente passasse a ser dada no início das 
reuniões para nós termos tempo de ver e ler a informação aí constante. -----------------------------------------  

 ----------- Solicitava também uma cópia dos contratos programas com as juntas de freguesia, e também 
a listagem dos cortes de água. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- À Dra. Isabel Cabrita, chefe da DJA, solicito a minuta da reunião anterior, que também não foi 
enviada e costumava vir com antecedência”.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Dra. Isabel Cabrita fazendo uso da palavra refere “ quando há possibilidade nós enviamos, 
e será enviado logo que nos for possível”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa fazendo uso da palavra começou por dizer “em primeiro 
lugar quero agradecer a disponibilidade que me foi concedida para consultar os concursos que 
solicitei.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Em segundo lugar, há uma informação que eu tinha pedido; a atribuição de subsídio pontual e 
excecional referente à gimnaestrada mundial, à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines no 
montante de e 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), e perguntar à Sra. Presidente e à Sra. 
Vereadora da Cultura se a proposta que fizeram foi de, 2.500,00€, correto? Podem ver aqui no 
documento!”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vereadora e Presidente confirmaram. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, prosseguiu, dizendo “sendo assim, pergunto se não 
houve outra proposta vossa, do executivo permanente sobre esta atividade, para com esta 
coletividade?! Eu Fernando Serpa votei favoravelmente a vossa proposta e dito isto, queria que a Sra. 
Presidente e Sra. Vereadora Luís Conduto Luís informassem a Direção da Casa do Povo e a Junta de 
Freguesia de Messines que em momento algum eu me opus ao pagamento do montante do valor do 
subsídio proposto pelos senhores, nem eu nem nenhum vereador não permanente aqui presente e que 
concordei com a proposta que veio do executivo permanente. Sendo assim e neste tocante, não houve 
nenhuma proposta referente a esta matéria que eu não tenha subscrito, e é isto que agradecia que 
enviassem para eles com caráter de urgência. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Refiro ainda que fiz alguns pedidos em setembro e outubro que ainda não tive resposta, 
foram: ---  
 ----------- ▪A Cópia da Carta para o Infarmed, em relação à farmácia que havia em Messines e que foi 
transferida para o shopping; queria saber se isso implica ou não a perda de um lugar de farmácia na 
vila de Messines; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ▪A questão da construção, que para mim é importante, no recinto da Escola Primária da 
Portela, que está ali, e que é perigosíssima, a Sra. Presidente na altura disse que são linhas de 
passeio, mas a verdade é que estão levantadas e são um perigo; --------------------------------------------------  
 ----------- ▪A localização do painel com a poesia de João de Deus, pois deveria ser estudado outro local, 
porque ali já causou alguns acidentes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu peço nos termos que a lei me permite e a Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e 
Administrativa poderá confirmar, o agendamento do processo “Pocalentejo”. Por isso solicito o 
agendamento do mesmo, porque quero que venha junto ao processo, toda a informação que já nos 
entregou, documentos que nos foram enviados por email, informações que prestou nas reuniões, ou 
seja, uma cópia das sucessivas atas que têm esclarecido alguns aspetos e que a Sra. Presidente ache 
pertinente, ou seja, uma coletânea de tudo e que traga na próxima reunião. Eu venho mais cedo e 
consulto todo o processo e basta mandar essa coletânea de documentos por e-mail, a todos os 
vereadores não permanentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Só mais um aspeto, que agradecia que a Sra. Presidente me esclarecesse, se o pagamento à 
“Pocalentejo”, já foi efetuado ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradecia que me enviassem a cópia da troca de correspondência entre a Câmara Municipal 
de Silves, a “Pocalentejo”, o “ROC” sobre este assunto e com os SGD correspondentes, que me faça 
chegar também por email. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra situação que gostava de ver esclarecida e desta vez dirigida ao Sr. Vereador Mário 
Godinho, e que me respondessem por escrito. No inicio do mandato, houve a transferência de um 
funcionário, que me foi dito que era altamente qualificado da Câmara Municipal de Leiria para 



 
 

 

 

 

assessorar e dar apoio ao Sr. Vice-Presidente, nas obras e nas concessões. Gostava de saber se esse 
técnico se mantém ao serviço da Câmara Municipal de Silves, que função desempenha ou 
desempenhou, e no caso de já ter saído, quando saiu e a razão de o ter feito. Na próxima, reunião se 
achar por bem, gostaria de ter esta informação. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda, Sra. Presidente, solicitava que pedisse ao seu Chefe de Gabinete, Dr. Francisco 
Martins, que voltasse com a boa prática de me enviar por email as informações à Vereação Não 
Permanente que nos entregam aqui, pela simples razão que faço o seu reencaminhamento para os 
membros do meu partido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quero destacar que é fundamental criar condições, para que as coisas não fiquem 
desfasadas no tempo, para que no envio da ordem de trabalhos para a reunião seguinte, seja 
contemplado também a minuta da discussão da reunião anterior. Apelo à Sra. Presidente que 
destaque funcionários para dar apoio aos serviços da Dra. Isabel Cabrita, para que a minuta venha 
junto à ordem de trabalhos da reunião seguinte. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pretendo, um parecer jurídico dos serviços da câmara, sobre a seguinte realidade, que tem a 
ver com a recusa da Sra. Presidente da Câmara em publicar uma posição dos vereadores não 
permanentes, com a mesma dignidade que publicou a comunicação dos vereadores permanentes 
sobre o relatório da auditoria da Viga D’Ouro. Assim solicito com base na fundamentação que eu 
utilizei na passada reunião, sinto que o meus direitos como vereador neste tocante não estão ser 
respeitados, ao não ter o mesmo direito de divulgar a minha posição, como têm os membro do 
executivo permanente. Logo os serviços jurídicos da câmara têm que se pronunciar com caráter de 
urgência, com base no prazo previsto da alínea s) do art.º 68 da Lei 169/99 de 18 de setembro 
(“responder, no prazo de 10 dias, aos pedidos de informação apresentados pelos vereadores”).----------  

 ----------- Finalmente, pediram-me que solicitasse informação sobre a publicidade que a câmara 
municipal de Silves fez sobre a feira medieval, onde a publicou, custos que teve com essa publicação, 
e também uma pequena fundamentação para as escolhas dos meios de comunicação social que foram 
utilizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim, sei que a Sra. Presidente da Câmara deu uma entrevista, na revista “Pontos”, e 
gostava de conhecer o custo desta publicação, e solicitava que no início de cada reunião, nos fizesse 
chegar as notícias que vão saindo sobre o concelho de Silves”. -----------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra passou a responder “ao que me é possível de 
momento passo a esclarecer, que no caso do agendamento que sugeriram da “Pocalentejo” e como já 
referi, foi feito um ajuste direto e isso vai ser trazido cá, para que vocês tomem conhecimento, com 
todos os esclarecimentos. No entanto a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, referiu que não 
tinha conhecimento do processo Viga D’Ouro, mas o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa têm e bastante 
conhecimento desse assunto e assim, peço-lhe que dê uma vista de olhos ao ajuste que foi feito com a 
PLMJ, e aos valores que foram feitos, para fazer um paralelismo. --------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Técnico Superior Dr. Francisco Martins, nós recebemos mobilidades e damos 
mobilidades, e elas têm uma validade de 18 meses, daí ele já não estar cá, não sei se ouve falar de 
todos os funcionários ou não, o que é certo é que ele só saiu à cerca de 1 semana, porque ele não 
consolidou cá a mobilidade dele e quis regressar, por isso não vejo qual a dúvida que pode ter aqui, 
são situações que acontecem e se conseguem consolidar ou não dependendo do mapa de pessoal. ---  

 ----------- Nós fazemos um esforço imenso, e a Dra. Isabel Cabrita, está aqui e é a Chefe da Divisão 
Jurídica e Administrativa, nós damos resposta a várias situações, desde o expediente (que recebe 
diariamente bastante correspondência que tem que ser tratada, dividida diariamente e feita o seu 
encaminhamento com mais ou menos urgência consoante os assuntos em causa), a parte 
administrativa e a jurídica, e há um esforço muito grande desta divisão de modo a não permitir que as 
coisas com prazos muito curtos deixem de ter o seu devido encaminhamento e dada a sua entrada nos 
serviços para que não fiquem descontextualizados no tempo, e a nossa prioridade aqui, muito 
sinceramente, é a funcionalidade dos serviços para que possamos dar resposta àquilo que são as 
exigências face a uma Câmara Municipal. Se ainda não foi entregue a informação que solicitou, sobre 
as minutas das reuniões de câmara, é porque ainda não foi possível, o esforço é feito, e dizer também 
que nós, da parte jurídica, temos estado a dar pareceres de um e outro assunto que é por vós 
solicitado e isso vêm tudo da mesma Divisão, o que dificulta que seja entregue no imediato a minuta 



 
 

 

 

 

na próxima reunião. Nós temos anotado tudo o que é solicitado, lamento que não seja possível dar as 
informações logo, o esforço é feito nesse sentido, e não se esqueçam que as reuniões são semanais, 
e já agora na minha prática de vereadora não permanente nunca foram dadas as informações de 15 
em 15 dias, esta prática nunca tinha sido feita e agora com as reuniões de semana a semana, é 
normal que de vez em quando falhe, pois nós temos menos pessoas do que tínhamos afetas àquela 
divisão, mas peço a vossa compreensão, porque esta divisão esforça-se bastante para as coisa serem 
feitas no seu devido tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto às outras situações serão dadas respostas, logo que os serviços consigam fazer 
chegar por escrito”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fenando Serpa retomou a palavra certificando-se que “parto assim do 
princípio que este processo da “Pocalentejo”, será agendado nos termos que solicitei para a próxima 
reunião e nos ser enviado por email em anexo todos os documentos por escrito e todas as 
intervenções da Sra. Presidente e esclarecimentos. Dito isto eu não estou aqui a comparar com nada, 
eu quero é aprofundar o meu conhecimento de uma empresa que se chama “Pocalentejo”. ----------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra informando que “dei conta que na 
documentação enviada para Assembleia Municipal, relativamente ao Concelho Municipal da 
Educação, o Regimento desse mesmo conselho, ainda não foi instalado. Assim não sei como aparece 
o regimento, que supostamente deveria ser aprovado nesse conselho, não sei se houve aqui algum 
lapso!”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo “o regimento que fica é o que já estava 
aprovado anteriormente no conselho existente, o mesmo que acontece aqui; se nós nos debruçarmos 
sobre o regimento, o conceito é o mesmo que se passa na Assembleia, já existia um anterior que 
continua, e que agora poderá vir a ser alterado”. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, retomou a palavra continuando “outra questão, foi levantado 
na comunicação social alguma polémica relativamente ao pagamento das refeições nas escolas e a 
sua validade para o IRS. Ao que parece e na altura me apercebi, haveria câmaras municipais que, 
através das escolas, estavam a entregar documentos/recibos relativamente ao pagamento das 
refeições nas escolas que em determinadas condições poderiam ser dedutíveis como despesas de 
educação no IRS e noutros casos não, gostaria de saber qual o procedimento no nosso concelho. ------  

 ----------- Não sei se os serviços da câmara na altura foram alertados para isso, e gostaria de saber 
qual foi o procedimento, se está regularizado ou não, isto é, se os recibos entregues aos encarregados 
de educação, relativamente ao pagamento da alimentação, podem ser ou não deduzidos no IRS.-----  

 ----------- Também fui interpelado, à cerca de uma semana, e já me tinham abordado anteriormente, 
sobre o horário da Biblioteca Municipal que foi aprovado aqui há acerca de um ano atrás. Na altura, eu 
pensei que tivesse sido uma proposta de todos os funcionários, mas pelo que soube agora, 
efetivamente não o foi e ao que parece tem causado algum desconforto entre alguns funcionários. Eu 
aqui faço o meu papel de levantar o assunto e alertar a Sra. Vereadora da Cultura para esta situação, 
que penso que já seja do seu conhecimento, de que existe um conjunto de funcionários que 
apresentam algum descontentamento relativamente aos horários praticados naquele serviço. Não sei 
se já está a ser tratado e de que forma o está a ser feito. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Também gostaria de abordar uma situação que tem sido comentada na cidade, que são de 
problemas existentes no Arquivo Municipal relativamente às obras que estão a decorrer. Ao que 
parece e a informação que tive foi de que houve um série de problemas ao nível do Arquivo e da 
CPCJ, inclusivamente ao que parece com danificação de algum equipamento e o que gostaria de 
saber é efetivamente de quem é a responsabilidade desta situação, se o executivo permanente vai ou 
não pedir responsabilidades à empresa que está a executar a empreitada, ou se teria sido, por 
ventura, responsabilidade do próprio município o que aconteceu, nomeadamente a programação das 
próprias obras, para esta altura”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra passando a esclarecer “a situação que acabou de referir, 
posso responder se assim o Vice-Presidente me permitir uma vez que do seu pelouro, é da 
responsabilidade da empresa que está a fazer a reparação e claro que houve constrangimentos e 
tivemos que relocalizar a CPCJ, e foi o que foi feito em relação a isto,  -------------------------------------------  



 
 

 

 

 

quanto às outras questões será respondido no seu devido tempo”. ------------------------------------------------  

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS. --------  
 ----------- REQUERENTE: Condomínio do Prédio, Sito no Gaveto na Rua Gago Coutinho e Sacadura. --  
 ----------- 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 conceder o prazo de 90 
dias para a execução dos trabalhos em falta melhor identificados no auto de vistoria de 19/11/2014. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, SITO NO MONTE DAS 
VIEIRAS, TORRE, EM SARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Morgado da Silva. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Procuração, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, SITO VALE D ALGOZ, 
NO ALGOZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João Miguel dos Santos Matias.------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 da licença nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE EXPOSIÇÃO SOBRE A OBSTRUÇÃO DE CAMINHO, 
SITO NO ALTO DA SILVEIRA, EM SÃO MARCOS DA SERRA. ----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: - Manuel Custódio Gonçalves. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, informação da 
Divisão Jurídica e Administrativa, oficios da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, Plantas, 
informação do Gabinete de Assessoria Jurídica, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o reclamante e o reclamado do 
constante do parecer jurídico e da informação técnica. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, 
considerou-se impedido e ausentou-se da sala. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
PARA HABITAÇÃO, SITO VÁRZEA, EM PÊRA. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jaime Brown Garcia Reis. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da DRAPAlg, 
e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitando a 
dispensa do cumprimento da Lei das Acessibilidades dando de tal legal publicitação, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 1/72. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Per Gunnar Arne Wressmark e Eivor Christina Wressmark. -----------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires e informação da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder nos termos do parecer jurídico. ---------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA. -------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Bianca Marcelle Françoise Salden e outro. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires e informação da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos do 
parecer jurídico e da informação técnica de 14/9/2015. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PISCINA E MUROS DE 
VEDAÇÃO, SITO NO VALE DO OLIVAL, ALVARÁ N.º 13/90, LOTE 43, EM ARMAÇÃO DE PÊRA ------  
 ----------- REQUERENTE: Cunhavillas Construções Unipessoal, Lda. ----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitar os 
projetos das especialidades e emitir a correspondente licença de obras nos termos da informação. -----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: CMS – DJA. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do prédio para, no prazo 
de 60 dias, proceder à execução dos trabalhos constantes do Auto de Vistoria, sem prejuízo de 
assegurar de imediato as condições de segurança na via público. --------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO PO 
LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) DO FORNECIMENTO DE VIATURAS PARA RECOLHA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM BANCO COMERCIAL PORTUGÊS. ----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, minuta do contrato e condições 
gerais de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Sra. 
Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA 2.º E 3.º TRANCHES 
DO SUBSÍDIO - SERRANO FUTEBOL CLUBE. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Serrano Futebol Clube. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, antecipar a atribuição da tranche do subsídio nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR 
AJUSTE DIRETO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REABILITAÇÃO DOS 
ARRUAMENTOS DA URBANIZAÇÃO "SILGAMAR" - FASE 1.------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, Informação de Cabimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE 
AOS PRÉDIOS RÚSTICOS:, SITO EM CERRO DA ÁGUIA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 5821/20140711, COM MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB 
O N.º 2, DA SECÇÃO AB, E SOB O N.º 4530/20130429, COM MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O 
N.º 1, DA SECÇÃO AB, AMBOS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Constante Fieraru; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e informação da Divisão Jurídica e Administrativa, 
requerimento, plantas e caderneta predial 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM POCINHO/BENACIATE, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 



 
 

 

 

 

PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 19350/215909, COM MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O N.º 1572, 
SECÇÃO JZ, NA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Herdeiros de Alfredo Correia Martins. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e informação da Divisão Jurídica e Administrativa, 
requerimento, plantas e caderneta predial 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DO VALOR DE COBRANÇA DE INGRESSOS, PARA O 
CONCERTO COM AFONSO DIAS, NO TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO. -----------------------------  
 ----------- Presente informação setor de Cultura de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço dos impressos em 5€ (cinco euros) 
valor com IVA incluído à taxa legal de 13%, nos termos da informação. ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR 
AJUSTE DIRETO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DOS 
ESPAÇOS EXTERIORES DA ENCOSTA DO CASTELO. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, Informação de Cabimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 
identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – SOLICITA CONTRATAÇÃO DE NADADORES SALVADORES AO 
ABRIGO DO PROGRAMA DE EMPREGO -INSERÇÃO DO IEFP - TRANSFERÊNCIA DE VERBA. -----  
 ----------- Presente informação da seção de Contabilidade, Cabimentos, informações da Divisão de 
Recursos Humanos, informação de pereceres genéricos de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a despesa e a transferência da verba, 
nos termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e quarenta 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 Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica da Câmara  
Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------------------------------------  
 


