
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 21  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016  -------------------------------  
 ----------- Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove horas e 
quarenta e cinco 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, 
Eng.º Domingos João Calado Matias e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando José 
Serpa Cabrita, substituído pelo Sr. Vereador Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. 
Vereadora Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que lhe seguia sucessivamente na lista, 
também não pôde estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho D’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 7.338.359,61 € (sete milhões trezentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e nove 
euros e sessenta e um cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 393.994,14 € (trezentos e 
noventa e quatro mil novecentos e noventa e quatro euros e catorze cêntimos). -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse que “dou início à reunião  
de Câmara Ordinária, de 15 de junho de 2016, e como habitualmente, será gravada para auxiliar quem 
está a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na 
gravação, sendo esta eliminada após a aprovação da ata.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente iniciou a sua intervenção comunicando que “relativamente ao assunto 
do Estaleiro em Armação de Pêra junto ao mini golfe, o empreiteiro está a cumprir os prazos de 
execução da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo também que os serviços da Viação Rural – Betuminoso encontram-se na Freguesia 
de Silves e na Freguesia de S. Marcos da Serra, os pintores encontram-se na sede do Município e na 
União de Freguesias de Algoz/Tunes, e os dois calceteiros que nos resta encontram-se na Freguesia 
de S. Bartolomeu de Messines. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E na Freguesia da Vila de Armação de Pêra encontra-se uma empresa de calceteiros.”---------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís passou a informar que: -----------------------------------------------  

  ----------  Ontem, dia 14 de junho de 2016, decorreu o Conselho Municipal de Educação; -----------------  

  ----------  Em virtude da Beneficiação do Edifício da EB1 n.º 1 de Silves irão ser transferidas sete 
turmas de 1.º Ciclo, para a Escola EB 2,3, Dr. Garcia Domingues; -------------------------------------------------  

 -----------  No próximo dia 16 de junho de 2016, irão ser entregues em todas as Escolas EB1 do 
concelho novas impressoras; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Hoje, dia 15 de junho de 2016, irá decorrer no auditório da Câmara Municipal de Silves, uma 
Ação de Sensibilização alusiva ao tema “Violência na família – Prevenir e intervir”.  --------------------------  
 ----------- A mesma terá entrada livre e destina-se a Técnicas de Intervenção Social e Psicológica, 
sendo dinamizada pelo Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo da Vida da Administração 
Regional de Saúde do Algarve I.P.; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Amanhã dia 16 de junho, decorrerá na Biblioteca Municipal de Silves mais uma atividade do 
ciclo “A ciência não tem idade” pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, com um Workshop - “Tinta 
Fotográfica”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  No dia 18 de junho, com início pelas 10H00 decorrerá o X Encontro de Genealogistas do 
Algarve, com receção dos participantes no Castelo de Silves e no dia 19 de junho, será o 1.º 
Congresso de Genealogia do Algarve, tendo lugar no Teatro Mascarenhas Gregório; ------------------------  

 -----------  Também no dia 18 de junho, haverá o 4.º Encontro de Grupos Corais Alentejanos, 
organizado pela Associação das Comunidades de Tunes, que terá lugar na sede da Associação; --------  

 -----------  Também nos dias 18 e 19 de junho, decorrerá nas Piscinas Municipais o XV Festival de 
Verão de Cadetes (Prova desportiva de Natação), uma coorganização da Câmara Municipal de Silves 
e da Associação da Natação do Algarve; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  O Grupo de Aventura e Desporto de Alcantarilha Gare (GADAG) organizará, no dia 19 de 
junho, pelas 9h, o XII Rally Paper, esta iniciativa terá como ponto de partida e chegada ao Largo da 
Estação de Alcantarilha;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Entre 17 e 24 de junho, a Freguesia de Armação de Pêra comemora os 25 anos da sua 
elevação a Vila, havendo diversas atividades nomeadamente o 3.º Festival de Ginástica no dia 17 de 
junho, o 2.º Concurso de Fotografia no dia 18 de junho e a Maratona e Passeio de BTT no dia 19 de 
junho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  A vencedora ao concurso “Miss Escola 2016”, será a representante do concelho na Gala 
Eleição da Rainha das Vindimas 2015, que decorrerá em Palmela na 54.ª Edição das Festas das 
Vindimas 2016, entre os dias 1 a 6 de Setembro de 2016. ------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “não temos nada a entregar relativamente aos 
pedidos de informação que se encontram em falta. Mas vou entregar o ofício remetido à CCDR – 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, acerca da contextualização do 
parecer jurídico referente à Proposta apresentada pela vereação não permanente do PS – Partido 
Socialista, o qual foi enviado para os vossos e-mail.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação Não 
Permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1) Repavimentação da Estrada de Messines de Cima – Informação da DOMT – Divisão de 
Obras Municipais e Trânsito em anexo; ------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 2) Ponto da Situação sobre a CHE União Silvense – Documento em anexo;------------------------ 
 ----------- 3) Ofício dirigido à CCDR (“saldo da conta de gerência”) - Remetido nesta data documento via 
email;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4) Faturação emitida pela PLMJ - Sobre esta matéria, a vereação não permanente já foi 
informada através de profusa documentação (v.g., relatório de auditoria externa e documento síntese 
de 02 de Setembro de 2015).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- No entanto, para responder às dúvidas pendentes sobre o assunto em questão, cumpre 
esclarecer o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- De acordo com o teor do relatório de auditoria externa e respetiva documentação de suporte, 
entre 2006 e 2013, foram efetuados vários ajustes diretos pelo Município de Silves à “PLMJ - 
Sociedade de Advogados, R.L.”, que originaram 227 faturas e notas de débito, num total de € 
1.049.673,43 (Um milhão, quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e três euros e quarenta e três 
cêntimos), nos seguintes moldes:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- a) Entre 2006 e Novembro de 2009, foram adquiridos serviços jurídicos à “PLMJ”, por ajuste 
direto, no valor de € 117.416,68 (Cento e dezassete mil, quatrocentos e dezasseis euros e sessenta e 
oito cêntimos); porém, durante este período, foram faturados € 364.952,03 (Trezentos e sessenta e 
quatro mil, novecentos e cinquenta e dois euros e três cêntimos);--------------------------------------------------- 
 ----------- b) Entre 17 de Dezembro de 2009 e 14 de Dezembro de 2010, foram adquiridos serviços 
jurídicos à “PLMJ”, por ajuste direto, no valor de € 149.000,00 (Cento e quarenta e nove mil euros); 
porém, durante este período, foram faturados € 178.726,50 (Cento e setenta e oito mil, setecentos e 
vinte e seis euros e cinquenta cêntimos);----------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- c) Entre 14 de Dezembro de 2010 e 05 de Fevereiro de 2013, foram adquiridos serviços 
jurídicos à “PLMJ”, por ajuste direto, no valor de € 200.000,00 (Duzentos mil euros); porém, durante 
este período, foram faturados € 252.099,34 (Duzentos e cinquenta e dois mil, noventa e nove euros e 
trinta e quatro cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- d) Entre 05 de Fevereiro de 2013 e 30 de Abril de 2013, foram adquiridos serviços jurídicos à 
“PLMJ - Sociedade de Advogados, R.L.”, por ajuste direto, no valor de € 100.000,00 (Cem mil euros); 
e,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- e) Entre 23 de Setembro de 2013 e 11 de Outubro de 2013, foram adquiridos serviços 
jurídicos à “PLMJ - Sociedade de Advogados, R.L.”, por ajuste direto, no valor de € 81.000,00 (Oitenta 



 
 

 

 

 

e um mil euros); contudo, entre inícios de Fevereiro e meados de Outubro de 2013, foram faturados € 
253.895,56 (Duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco euros e cinquenta e seis 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Da quantia total de despesa pública de € 1.049.673,43 (Um milhão, quarenta e nove mil, 
seiscentos e setenta e três euros e quarenta e três cêntimos), resultante da aquisição dos serviços 
jurídicos da “PLMJ - Sociedade de Advogados, R.L.”, entre os anos de 2006 e 2013, os auditores 
externos apuraram um valor de faturação de € 601.799,35 (Seiscentos e um mil, setecentos e noventa 
e nove euros e trinta e cinco cêntimos) por serviços jurídicos prestados por aquela sociedade de 
advogados no âmbito do processo “Viga D´Ouro”.-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Segundo os auditores, para além da duvidosa legalidade dos procedimentos de ajuste direto 
adotados para a contratação dos serviços jurídicos da “PLMJ - Sociedade de Advogados, R.L.”, 
constata-se que a exigência legal de cabimento e de assunção prévia de compromisso financeiro não 
era, por norma, garantida; repare-se que, de acordo com o relatório de auditoria, relativamente aos 
últimos contratos de prestação de serviços jurídicos celebrados com a “PLMJ”, em 05 de Fevereiro e 
em 23 de Setembro de 2013, esgotaram-se as verbas financeiras associadas aos mesmos, em 30 de 
Abril e em 11 de Outubro de 2013, respetivamente, por se ter atingido o limite do valor financeiro neles 
inscritos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Daqui resulta que foram emitidas diversas faturas, no montante global de € 49.209,03 
(Quarenta e nove mil, duzentos e nove euros e três cêntimos), que não podem ser objeto de um 
pagamento conforme com a lei, na medida em que os compromissos financeiros vertidos naquelas 
faturas não foram assumidos em conformidade com as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 
8/2012, de 21 de Fevereiro, e com os demais requisitos legais aplicáveis em sede de contratação 
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Pelas razões expostas, e conforme já tinha sido oportunamente explicado, não foi paga por 
este executivo municipal permanente qualquer fatura emitida pela “PLMJ - Sociedade de Advogados, 
R.L.”, permanecendo assim em dívida o valor total de € 49.209,03 (Quarenta e nove mil, duzentos e 
nove euros e três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Aproveito para informar que face ao não pagamento daquela quantia, a “PLMJ - Sociedade 
de Advogados, R.L.”, instaurou o processo de injunção n.º 172130/14.8 YIPRT, que foi posteriormente 
revertido no processo n.º 49/15.9 BELLE, que culminou na absolvição do Município de Silves, 
conforme despacho judicial de 09 de Outubro de 2015.----------------------------------------------------------- 
  ---------- 5 – Tribunal de Contas (verificação das contas de gerência de 2011 e 2012) - Aguardamos 
que o relato consolidado de verificação interna de contas do Município de Silves, respeitante às 
gerências de 2011 e 2012, seja aprovado pela 2.ª Secção do Tribunal de Contas, em consonância com 
a factualidade, as valorações, as qualificações jurídicas e as demais considerações técnicas tecidas 
pelo Município de Silves em sede de contraditório institucional. -----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Esclarece-se ainda que a decisão final que vier a ser tomada pelo Tribunal de Contas será 
notificada tanto ao Município de Silves, como também a toda a vereação.----- 
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 14 de junho de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis é de 3.121.996,42 € (três milhões cento e vinte e um mil, novecentos e noventa 
e seis euros e quarenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “como o fluxo de pessoas 
nesta altura do ano é maior, alerto para a questão do lixo, que começo a notar que não está a ser 
levantado na zona interior de várias freguesias por onde passo. Verifico pois, que o lixo fica alguns 
dias ou horas fora dos contentores e, acaba por ficar espalhado devido ao vento. -----------------------------  
 ----------- Outra situação para a qual tenho chamado atenção, é que existem contentores que 
continuam sem tampa e, nesta altura, pode trazer problemas devido ao calor, conforme podem 
confirmar com as fotos que aqui apresento, sinalizando os sítios em questão. ----------------------------------  
 ----------- Também alerto para o facto de algumas pessoas que me terem alertando para a existência 
de baratas na vila de Armação de Pêra.----- -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por último, solicitava que me esclarecessem se, aquando do incêndio que ocorreu num 
Armazém de Pneus, sito no Algoz, foram tomadas medidas relativamente à possibilidade de 



 
 

 

 

 

contaminação das águas com aquela matéria da borracha? Se essa água foi para os barrancos? Se 
houve medidas preventivas, para não poluir a zona?” ------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra esclarecendo que “em relação ao lixo, poderá verificar-
se algum papelão junto dos moloks, mas os carros novos de recolha estão todos a funcionar. Estamos 
a trabalhar ao Sábado e inclusivamente iremos começar a trabalhar também ao Domingo.  ----------------  
 ----------- Por vezes, os contentores estão vazios e a existência de lixo espalhado à volta é percetível, 
no caso em concreto de Armação de Pêra. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos contentores sem tampa, os serviços estão a fazer um levantamento dos 
contentores que se encontram sem a mesma, para procedermos à sua reposição com o que temos em 
stock neste momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao problema da infestação de baratas, informo que todos os pedidos, quer de 
particulares quer das Juntas de Freguesia, apresentados, têm sido resolvidos de forma célere.-----------
------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Existe uma equipa disponível para tratar estes problemas, que é a mesma equipa que atua 
relativamente aos mosquitos, no entanto há que salientar que o modo de atuar é diferente, sendo que 
no caso dos mosquitos temos que atuar antes da infestação, para prevenção, e no caso das baratas é 
o inverso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente prosseguiu informando “a equipa da Proteção Civil está no campo a 
colocar a sinalética, em conjunto com o Exército Português, no âmbito da prevenção dos fogos, para 
que a mesma seja comum a todas as corporações. Sendo este um trabalho pioneiro a nível do país. ---  
 ----------- No orçamento participativo houve um pedido com abaixo-assinado, para colocação/ligação de 
água no sítio das Ferrarias, em Algoz, e estamos a trabalhar para que seja contemplado no próximo 
orçamento.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado interveio dizendo que “na Rua da Moinheta e na Rua da Igreja, 
ambas no Algoz, verificou-se uma acumulação de lixo, que não é habitual, passou-se alguma coisa 
que justifique esta situação? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Alerto também para a falta de limpeza das bermas, nota-se que há falta de limpeza, o que se 
passa? -  
 ----------- Quanto à ligação dos esgotos da zona da Aldeia de Tunes e da Aldeia do Sobrado - a qual 
julgava que já se encontrava resolvida - verifiquei que não, e julgo que a câmara tem que insistir junto 
da REFER (Infraestruturas de Portugal, I.P.) para que seja estabelecida.” ---------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “Trata-se essencialmente de um problema técnico, pois a 
REFER (Infraestruturas de Portugal, I.P.), que tem que acompanhar a obra, tem algum receio, em 
termos de suporte, especialmente quanto à circulação do Alfa Pendular, comboios de maior 
velocidade.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto esclareceu que “houve sempre problemas e questões 
técnicas a ultrapassar tal como a Sra. Presidente referiu, não só com a REFER, como também 
anteriormente com a Estradas de Portugal, I.P., mas sempre pedimos aos nossos técnicos para, em 
conjunto com os técnicos das empresas, verificassem quais as alternativas, quer financeiras, quer 
operacionais e que com a maior rapidez possível resolvessem o assunto, uma vez que já existem as 
estruturas faltando só as ligações. Temos que continuar a pressionar.” -------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado prosseguiu dizendo que “temos que continuar a insistir uma vez 
que continua aquela situação, dos esgotos irem para os terrenos e existindo a estrutura porque não 
ligar.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- A Sra. Presidente prosseguiu dizendo que “a primeira vez que fui alertada para esta situação 
foi pelo senhor que lá estava encarregue pelo projecto, e posteriormente numa reunião na junta 
Freguesia de Algoz, pois desconhecia de todo este caso.  ------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando soube deste processo, reuni-me com a Chefe da Divisão de Serviços Urbanos e 
Águas em exercício nessa altura, Eng.ª Ana Águas, e agendei uma reunião em Lisboa, com o senhor 
representante da REFER, ficando acordado que o próprio se iria inteirar do problema. ----------------------  
 ----------- Em finais de 2014, voltei a reunir-me com o representante da REFER, que me disse que o 
projeto deveria ser avaliado, devido aos comboios de alta velocidade, tendo facultado os contactos dos 
técnicos deles para, em conjunto com os nossos, proceder às alterações que se verificassem 
necessárias, refazendo os projetos.------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste momento a ligação do Sobrado está mais perto de ser resolvido. “ ----------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado prosseguiu questionando “relativamente à acumulação dos 
detritos que estão na antiga Escola do Algoz o que preveem fazer?”------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra esclarecendo: “Quanto à preocupação com as bermas 
dos caminhos e com a vegetação, essa também é uma preocupação nossa. Mas, como sabe, este ano 
choveu até muito tarde o que implicou que ainda não tenhamos intervindo em todo o território, no 
entanto, os trabalhos de limpeza estão a decorrer, sendo que a Freguesia de S. Marcos da Serra foi a 
primeira a ser intervencionada, por acharmos que era mais urgente, posteriormente fomos para a 
Freguesia de Armação de Pêra, e neste momento estamos na Freguesia de Alcantarilha e seguimos 
para a União de Freguesia de Algoz/Tunes e Silves. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à manutenção dos contentores e dos molocks na Freguesia de Algoz/Tunes 
vou-me inteirar da situação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação aos verdes depositados no Algoz, estiveram 3 camiões e a galera a carregar os 
detritos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA A MORADIA “CASA ANA”, SITA NO FORAL, 
ALGOZ-TUNES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Wouter Jacob Ter Haar. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares (CVOP), de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a entidade exploradora, para no prazo 
de trinta dias, proceder à apresentação do pedido de licenciamento das obras de alteração e 
ampliação efetuadas e a remessa do presente aos serviços de fiscalização. ------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera proceder nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 128/2014, 
de 29 de agosto, com as posteriores alterações. -------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM MORADIA, EM PRÉDIO 
SITO NO MOINHO DA PORTELA DA MÓ, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Alastair Mcblain Littlejonh. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
EXISTENTE EM PRÉDIO URBANO SITO NA ALDEIA RUIVA, EM S. BARTOLOMEU DE MESSINES.  
 ----------- REQUERENTE: Martins & Machado, 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 nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
HABITAÇÃO, NO EMXERIM, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carlos Alberto Serra Guerreiro.-------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos 
constantes da deliberação de câmara de 25/05/20165, e aceitar os projetos das especialidades, nos 
termos e condições da informação e emitir o respetivo título. --------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA, EM 
PRÉDIO MISTO SITO NO ROGEL, EM ALCANTARILHA. ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Hanspeter Albin Arnold. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ofício da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Planta de localização e do cadastro 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO SITO EM 
BARREIRAS, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA/PÊRA. ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Martina Helena Lageveen. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão da Câmara 
Municipal de Silves, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, COM O ALVARÁ N.º 4/05, EM PRÉDIO SITO NA PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Leiriveste, Sociedade de Construção Civil, S.A. e Imoqueen 
Empreendimentos Imobiliários, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e da Comissão de 
Vistorias de Loteamento (CVL) de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ----------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM MASSAME DE 
BETÃO, NA RUA DO POLEIRÃO, EM SÃO MARCOS DA SERRA. ------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Manuel Guerreiro. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
FESTAS DOS SANTOS POPULARES, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE JUNHO DE 2016, A REALIZAR-SE 
NO PARQUE DE LAZER DO ENXERIM, EM SILVES, COM TÉRMINO ÀS 02H00 – RATIFICAÇÃO. ---  
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento apresentado, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DAS FESTAS DOS SANTOS POPULARES, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE JUNHO DE 
2016, A REALIZAR-SE NO PARQUE DE LAZER DO ENXERIM, EM SILVES – RATIFICAÇÃO.----------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "MISS & MISTER ESCOLA SECUNDÁRIA DE SILVES", NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, A 
REALIZAR-SE NO CASTELO DE SILVES, COM INÍCIO ÀS 16H00 E TÉRMINO ÀS 02H00 – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Estudantes da Escola Secundária de Silves. ---------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "ARRAIAL DE MARCHAS POPULARES", NOS DIAS 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2016, A 
REALIZAR-SE NO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA, EM ALCANTARILHA, COM INÍCIO ÀS 
20H00 E TÉRMINO ÀS 02H00 – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa Alcantarilhense. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL DE MARCHAS POPULARES", NOS DIAS 11, 18 E 25 DE 
JUNHO DE 2016, A REALIZAR-SE NO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA, EM ALCANTARILHA – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa Alcantarilhense. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
"4.º ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS", NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, A REALIZAR-SE NO 
EDIFÍCIO DO POLO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA DE TUNES, COM INÍCIO 
ÀS 17H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação das Comunidades de Tunes. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "REVISTA À PORTUGUESA", NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, A REALIZAR-SE NA RUA 
DA JUNTA DE FREGUESIA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 19H00 E 
TÉRMINO ÀS 02H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento da Taxas e Licenças Municipais. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO DE COMERCIAL "SOL & BRONZE", SITO NA RUA JOSÉ ANTÓNIO DOS 
SANTOS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA, DAS 24H00, PARA AS 02H00, NOS MESES DE VERÃO, DE 
JUNHO A SETEMBRO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Pedro Campos Decorações, Lda. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o alargamento do horário de 
funcionamento, nos termos da informação, considerando o parecer favorável emitido pela Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE AQUISIÇÃO DO FOGO, SITO EM CERCA DA FEIRA, EM 
SILVES, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA COM O N.º 7112, FREGUESIA DE SILVES. ------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Augusta Rodrigues Castro. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Ação Social, Relatório de Avaliação de Bens Imóveis, 
requerimento e caderneta predial urbana de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a venda do imóvel, sito na Cerca da 
Feira, Silves, inscrito na matriz predial urbana com o n.º 7112, à sua atual arrendatária, Maria Augusta 
Rodrigues Castro, pelo valor de 62.723,49€ (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e três euros e 
quarenta e nove cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera mandatar a Exma. Sra. Presidente para a outorga da competente escritura 
de compra e venda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE AQUISIÇÃO DO FOGO, SITO NO BAIRRO DA CAIXA 
D‘ÁGUA, LOTE 3, R/C ESQ.º, EM SILVES, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA COM O N.º 
6285, FREGUESIA DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Maria Antónia Campos Salazar da Cruz. ------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Ação Social, Relatório de Avaliação de Bens Imóveis, 
requerimento e caderneta predial urbana de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a venda do imóvel, sito no Bairro da 
Caixa d’Água, Lote 3-R/C – Esq.º, em Silves, à sua atual arrendatária, Maria Antónia Campos Salazar 
da Cruz, pelo valor de 25,942,97€ (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois euros e noventa e 
sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera mandatar a Exma. Sra. Presidente para a outorga da competente escritura 
de compra e venda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE AQUISIÇÃO DO FOGO, SITO BAIRRO DA CAIXA D‘ÁGUA, 
LOTE 5, R/C.º DT.º, EM SILVES, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA COM O N.º 6302, 
FREGUESIA DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Edgar Alexandre Nachivanda Ferreira. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Ação Social, Relatório de Avaliação de Bens Imóveis, 
requerimento e caderneta predial urbana de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a venda do imóvel, sito no Bairro da 
Caixa d’Água, Lote 5-R/C – Dt.º, em Silves, ao seu atual inquilino, Edgar Alexandre Nachivanda 
Ferreira, pelo valor de 25,942,97€ (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois euros e noventa e 
sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera mandatar a Exma. Sra. Presidente para a outorga da competente escritura 
de compra e venda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO AO PERÍMETRO E 
PREÇOS A PRATICAR NA XIII FEIRA MEDIEVAL DE SILVES 2016. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão Organizadora da Feira Medieval de Silves (COFMS), 
mapa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
condicionando o acesso ao recinto da Feira Medieval de Silves, implementando um controle de 
entradas, com recurso a sistema de bilheteira e de gestão de acesso. --------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar os preços propostos, nos termos e condições da mesma informação.  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS, 
REFERENTES À 2.ª TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO PAIIS 
(PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL) DE 2015, PARA A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SÃO MARCOS DA SERRA E O CENTRO SOCIAL ESPAÇO 
ABERTO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização dos pagamentos, nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS, 
REFERENTES À COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO PAIAC (PROGRAMA DE 
APOIO A INSTITUIÇÃO DE ÂMBITO CULTURAL) DE 2013, PARA A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E 
DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRIO CULTURAL, À SOCIEDADE RECREATIVA 
ALCANTARILHENSE E A ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DE TUNES. ----------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Cultura e cabimento, de que se anexa fotocópias e se dá por 
transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização dos pagamentos, nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A CONTRATAÇÃO DE 6 
MOTORISTAS PARA A UNIDADE MÁQUINAS E VIATURAS AO ABRIGO DO CEI - CONTRATO 
EMPREGO-INSERÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presentes informações da Seção de Contabilidade, Informação de Cabimento, Pareceres 
Genéricos Favorável à assunção de Compromissos Plurianuais, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa e a 
transferência de verba, nos termos da informação. ----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA RELATIVO À BAIXA TENSÃO NORMAL - RELATÓRIO FINAL. -------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa EDP Comercial – 
Comercialização de Energia, S.A., pelos valores unitários constantes na proposta adjudicada até ao 
valor contratual limite de 720.000,00€ (setecentos e vinte mil euros), a que cresce IVA no valor de 
165.600,00€ (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos euros), perfazendo o total de 885.600,00€ 
(oitocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos euros) tudo nos termos do relatório final do procedimento.  
 ----------- Mais se delibera aprovar a proposta contida, para efeitos de adjudicação. ---------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – RELAÇÃO DE FATURAS EM DIVIDA HÁ MAIS DE 8 ANOS (PARA 
ANULAÇÃO). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Auditoria, Controlo Interno e Património, e listagem das faturas em 
dívida, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar as faturas que constam na listagem 
anexa como incobráveis 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 trinta 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.  ------------  

 
 


