
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 5  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016  -------------------------  
 ----------- Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta 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, 
Dra. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ---------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. Fernando 
Serpa que se fez substituir pela Sra. Vereadora Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia 
sucessivamente na lista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho D’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
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 5.135.639,46 € (cinco milhões cento e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e nove euros 
e quarenta e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 425.027,81 € (quatrocentos e 
vinte e cinco mil e vinte e sete euros e oitenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 39 e 40, da reunião ordinária pública de 
Câmara realizada a 4 de novembro de 2015 e da reunião ordinária de Câmara realizada a 11 de 
novembro de 2015, respetivamente.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente deu início à reunião de 10 de fevereiro de 2016, dizendo que “como 
é habitual, passamos à gravação da reunião de Câmara. Servirá como elemento de auxílio para quem 
está a transcrever a ata e, se houver alguma dúvida no que aqui se diz, ser esclarecida na gravação. 
Esta será apagada após a aprovação da ata”. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passando às informações a Exma. Sra. Presidente entregou os esclarecimentos à Vereação 
Não Permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente continuou informando que “devido a celeridade do processo da 
Farmácia de São Marcos da Serra e tendo em conta o prazo de 60 dias exigido por lei, pedimos para 
que esta reunião fosse realizada, no entanto o Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da 
Serra pediu mais tempo para poder dar resposta ao solicitado, daí o processo não estar agendado 
hoje, mas penso que todos terão recebido a legislação do Infarmed, que a Sr.ª Cláudia Caroço nos fez 
chegar amável e prestavelmente, e, a meu ver, com os destaques que mais lhe convém, tendo em 
conta a sua situação. Assim, agradecia que houvesse uma leitura dos artigos 39.º e 40.º e também que 
tivessem em atenção parte da legislação que faz referência aos “postos farmacêuticos”, determinando 
que esses têm um prazo de um ano, sendo depois encerrados e têm que ir novamente a concurso. 
Esta informação que aqui deixo destina-se a que se possam inteirar e ponderar toda esta questão, 
uma vez que posteriormente teremos que tomar uma decisão quanto á mesma e também justificar o 
porquê de não estar agendado na reunião de hoje. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mudando de assunto, gostaria de dizer que ficamos muito satisfeitos com os resultados do 
carnaval do nosso concelho, nomeadamente o de Armação de Pera e o de São Bartolomeu de 
Messines. Reforçar aqui que são iniciativas deste gênero em Armação Pêra em Época Baixa, Carnaval 
e Passagem de Ano, que este executivo pretende, para chamar a atenção para estes locais nessas 
épocas é esta  a aposta deste executivo, uma vez que nos meses de verão não é necessário, havendo 
já um turismo que é habitual nessa altura do ano, as pessoas encontram-se de férias e existem 
sempre atividades previstas tanto para o dia como para a noite.  ---------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No entanto, durante esses meses de verão há que fazer atividades noutras freguesias mais 
interiores, por forma a apostar também nessas localidades e não centralizar apenas o turismo no 
litoral. Já foi assinado um protocolo denominado “Nova Serra” para deslocar as pessoas para serra, 
para o interior, apostando nos produtos regionais e locais que são grande sustento para os nossos 
produtores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Exmo. Sr. Vice-Presidente tomou a palavra informando que “os calceteiros encontram-se a 
trabalhar em Armação de Pera; a equipa de pintores encontra-se dividida em trabalhos na freguesia de 
Silves e na freguesia de São Bartolomeu de Messines, os pedreiros encontram-se na freguesia de 
Silves e equipa do betuminoso encontra-se nas Uniões de Freguesia de Algoz e Tunes e Alcantarilha e 
Pera”. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, prestando as seguintes informações:  --------  
 ----------- “No próximo dia 12 de fevereiro, o Festival de Musica Al-Muthamid – Alxaraf Flamenco 
Andalusi vai passar pelo palco do Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 21h30m;  -----------------------------  
 ----------- De 12 a 14 de fevereiro, a Fissul vai receber o XI Encontro Land Algarve e a II edição dos 
“Segredos da Terra” – Feira de Gastronomia, Artesanato e Produtos Regionais;  ------------------------------  
 ----------- No dia 13 de fevereiro, pelas 15h30m, a Biblioteca Municipal, recebe mais uma atividade de 
“Ciência em Família”, pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, intitulada: “Workshop Microbichos”, 
destinada a crianças dos 6 aos 12 anos; -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 14 de fevereiro, pelas 10h00, junto às Piscinas Municipais de Silves irá decorrer a 
“Marcha dos Namorados”. A mesma está integrada no Programa Nacional de Marcha e Corrida;  --------  
 ----------- Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, nas Escolas EB 2/3 de Silves, de Armação de Pera e do 
Algoz, irá decorrer uma Ação de Sensibilização sobre Segurança na Internet, no âmbito do “Dia 
Europeu da Internet + Segura”, organizada pelo Setor da Juventude;  --------------------------------------------  
 ----------- No dia 16 de fevereiro haverá na Biblioteca Municipal de Silves mais um encontro de “Malha ó 
Mania”, entre as 14h30 e as 16h30 e é destinado ao público em geral; -------------------------------------------  
 ----------- Ainda nos dias 16 e 17 de fevereiro, decorrerá na Escola Secundária de Silves mais uma 
sessão do curso de escrita criativa “Da leitura à arte da escrita” «Ponto de vista, descrição e 
personagens», por Domingos Lobo. Esta é uma iniciativa da Casa Museu João de Deus destinada aos 
jovens do ensino secundário; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo ainda que, após balanço do ano de 2015, o Castelo de Silves registou a passagem 
de 232.090 visitantes, o que significa um aumento de visitas na ordem dos 13%, contribuindo desta 
forma para o desenvolvimento da economia local.  ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A par do Castelo temos também o Museu Municipal de arqueologia que apresentou um 
aumento de 21,8 % no número de visitantes, comparativamente a 2014, registando-se 29.047 visitas;  -  
 ----------- Por último informo que durante esta semana serão entregues em todas as escolas do 
concelho, kit’s de primeiros socorros, lacuna que se vem verificando e que, embora não seja da 
competência da Câmara Municipal, a mesma decidiu assumi-la tendo em conta a importância que 
estas representam para os nossos alunos e as escolas alegaram não ter meios para os adquirir.”  ------ , 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 8 de fevereiro de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis é de 1.133.605,48 € (um milhão cento e trinta e três mil seiscentos e cinco 
euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “quero deixar um agradecimento 
público a todas as pessoas que se envolverem no carnaval de São Bartolomeu de Messines e de 
Armação de pera, a todas as instituições e coletividades que trabalharam para que corresse em pleno 
o carnaval do concelho de Silves. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Face ao crescimento e concorrência de outros concelhos há que repensar mais um 
bocadinho para ajudar no que for possível e dar mais alguma ajuda por parte da Câmara, tanto a uma 
freguesia como a outra, porque são duas atividades que trazem pessoas ao nosso concelho em época 
baixa”. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL PARA O LOTE 105 SITO NA URBANIZAÇÃO SILGARMAR, EM SILVES.  -----------------  
 ----------- REQUERENTE: Paulo Alfredo Silvestre dos Santos Costa. ----------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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 constituição do regime da propriedade 
horizontal e certificar em conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM 
ALVARÁ N.º 1/72, SITO NO CERRO SE SÃO MIGUEL, EM SILVES.  --------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Per Gunnar Arne Wressmark e outra. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e pareceres do Dr. 
João Aires de Goes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos da informação 
técnica de 20 de novembro de 2015 e parecer jurídico de 6 de outubro de 2015. ------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR NO 
PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO HORTA DO ALGOZ, LOTE N.º 10, ALGOZ.  ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nélio & Sérgio Construção, Lda. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a justificação apresentada e aprovar o 
projeto de arquitetura nos termos e condições da informação.  ------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO A ZONA DE RECREIO BALNEAR E À ATIVIDADE 
NÁUTICA E RECREIO EM ÁGUAS INTERIORES, SITA NA QUINTA DA ROCHA BRANCA, 
FALACHO, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria da Conceição Benevides Cordeiro Carreiro.  -----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e pareceres da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, da Agência Portuguesa do 
Ambiente, da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, do gabinete do 
secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural e do Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos, I.P., 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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A EDIFÍCIO SITO NA RUA DA MOINHETA, 
N.º 60, ALGOZ.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Idalécia Sustelo cabrita Brás. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 imóvel a proceder em 
conformidade com o proposto no Auto de Vistoria, fixando-se o prazo de 30 dias para o efeito, sem 
prejuízo da realização imediata de todos os trabalhos que se mostrem indispensáveis para a 
salvaguarda de pessoas e bens.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO 
A ARMAZÉM, SITO NO SÍTIO DA AZINHEIRA DO POÇO, GAVETO ENTRE A RUA DO POÇO E A 
RUA DE TRAZ, EM ALCANTARILHA. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jorge Manuel da Luz Martins.  --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Direção 
Regional de Cultura do Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitar os 
projetos de especialidades e emitir o alvará de licença de obras nos termos da informação.  ---------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO SILVES 
SUL/ESCOLA EB 2/3 DR. ANTÓNIO CONTREIAS, DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES 
ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF NO 
ÂMBITO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 2015/2016 -. ---------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dà por transcrita.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verba nos teros da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO SLV1, A CELEBRAR COM A UNIÃO DESPORTIVA MESSINENSE -------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO SBM4, A CELEBRAR COM A MANUEL RITA D‘ASSUNÇÃO. ---------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO SLV4, A CELEBRAR COM DUARTE & BRAZÃO, LDA. ------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AOS CIRCUITOS SLV3 E SLV6, A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DE BOMBEIROS DE SILVES.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a 
Exma. Sr.ª Presidente para a sua outorga.  --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE 
EXPLORAÇÃO DA CAFETARIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILVES – RELATÓRIO FINAL. -----  
 ----------- Presente relatório final do júri do concurso, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. -   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir o direito de exploração da cafetaria da 
Biblioteca Municipal de Silves a José Manuel Caetano Coelho, pelo valor da compensação financeira 
mensal de 217,00 € (duzentos e dezassete euros) a que acresce o IVA no valor de 49,91 € (quarenta e 
nove euros e noventa e um cêntimos) o que perfaz o total mensal de 266,91 € (duzentos e sessenta e 
seis euros e noventa e um cêntimos) durante o período contratual de um ano, prorrogável por iguais 
períodos, se não rescindido inequivocamente e por escrito até trinta dias antes do termo do período em 
curso, tudo nos termos do Relatório Final. Mais se delibera aprovar todas as propostas contidas 
naquele relatório.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO, A 
OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE SILVES E O SR. SIMON JOHN COVELL KIME.  ------------------  
 ----------- Presente proposta da Exma. Sr.ª Presidente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da proposta, aprovando a 
minuta de Acordo de Cooperação e mandatando a Exma. Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.8 - ASSUNTO – CONCURSO PÚBLICO DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA RECOLHA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RELATÓRIO FINAL. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final do júri do concurso, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa MAN Portugal, Lda. o 
fornecimento da viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos, pelo valor de 151.000,00 € (cento e 
cinquenta e um mil euros), a que acresce o IVA no valor de 34.730,00 € (trinta e quatro mil, setecentos 
e trinta euros) totalizando o valor de 185.730,00 € (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta 
euros), tudo nos termos do Relatório Final. Mais se delibera aprovar todas as propostas constantes do 
mesmo.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO DE SNACK- BAR "ESTRELA", SITO NA RUA VASCO DA GAMA N.º 4, EM 
PERA, DAS 02H00, PARA AS 04H00, PARA FINS DE SEMANA, COMEMORAÇÕES FESTIVAS 
(CARNAVAL, SEMANA SANTA E PASSAGEM DE ANO), E DURANTE OS MESES DE VERÃO.  -------  
 ----------- REQUERENTE: Analídio Dolores Santos Lourenço.  -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à União de Freguesias de 
Alcantarilha e Pera.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE DE SILVES - CERTIDÃO DE NÃO RECLAMAÇÃO. -------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa – AOP, Certidão de Não 
Reclamação, cópia de aviso da Diário da República, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa 
à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE SILVES SUL REFERENTE ÀS REFEIÇÕES DO 1.º CICLO E JARDIM-DE-INFÂNCIA DURANTE O 
ANO LETIVO 2015-2016 (JANEIRO A JULHO).  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verbas nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE SILVES REFERENTES ÀS REFEIÇÕES DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DURANTE ANO 
LETIVO 2015-2016 (JANEIRO A JULHO).  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a transferência de verbas nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO AP1, AZ1, AZ2, AZ3, AZ4 E AZ6, A CELEBRAR COM A SIMPLY, 
VIAGENS E TRANSPORTES, LDA.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2015/2016 - 
ACRÉSCIMO AO CIRCUITO SBM1, SBM2, SBM3, SBM6, SBM7 E SBM10, A CELEBRAR COM A 
ACLI - GMH - TRANSPORTES E SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.  -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exma. 
Sr.ª Presidente para a sua outorga.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO COM RECURSOS A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL, PARA TRÊS (3) CANTONEIROS DE LIMPEZA, PARA A DIVISÃO DE 
SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE (DSUA). ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, email da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ofício da 
Secretaria de Estado da Administração Pública, declaração da Divisão de Recursos Humanos, e 
cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO COM RECURSOS A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL, PARA CINCO (5) ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO 
EDUCATIVA, PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL 
(DEDJAS). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, email da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ofício da 
Secretaria de Estado da Administração Pública, declaração da Divisão de Recursos Humanos, 
informação do Setor da Educação, e cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO COM RECURSOS A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL, PARA DOIS (2) ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, PARA A DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E TRÂNSITO (DOMT). ----------------------------------  
 ----------- Presente proposta, email da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ofício da 
Secretaria de Estado da Administração Pública, declaração da Divisão de Recursos Humanos, 
informação da Divisão de Obras Municipais e Transportes, e cabimento de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA UM (1) - SAPADOR FLORESTAL, PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E 
FLORESTAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, email da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ofício da 
Secretaria de Estado da Administração Pública, declaração da Divisão de Recursos Humanos, 
informação do Serviço de Proteção Civil e Florestas, e cabimento de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROJETO DE REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL 
DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente a referida proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e a sua 
submissão a consulta pública.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão Municipal de Toponímia, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proposta de atribuição de toponímia com exceção 
do proposto relativamente à Urbanização Barrada, que deverá ser submetida à análise e deliberação 
da Comissão de Toponímia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 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 trinta e seis minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata 
que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------  
 

 

 
 


