
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 31  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016. ---------------------------  
 ----------- Aos sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Auditório do Edifício Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Mário José do Carmo Godinho, Vice-Presidente da mesma 
Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Prof. 
Pedro Nuno Teixeira Santos, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Prof. 
Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------  
 ----------- A Câmara deliberou justificar a ausência da Exma. Sra. Presidente que se fez substituir pelo 
Sr. Vice-Presidente e este pelo Prof. Pedro Nuno Teixeira Santos, bem como justificar a ausência do 
Exmo. Vereador Dr. Fernando Serpa que se fez substituir pela Sra. Vereadora Sra. Prof. Ana Cristina 
Sousa Ferreira, que lhes seguiam sucessivamente na lista. ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Ana Patrícia Costa Santos Ataíde, 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 7.826.590,18 € (sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa euros e 
dezoito cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 530.366,30 € (quinhentos e trinta mil, 
trezentos e sessenta e seis euros e trinta cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice- Presidente deu início aos trabalhos informando 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”. ---------------------------------------------------  
 ----------- Informo os presentes que a Exma. Sra. Presidente encontra-se em período de férias. Os 
Pintores estão nas Freguesias de Silves e Alcantarilha/Pêra, mais concretamente nas Escolas; a 
equipa dos Pedreiros encontra-se na freguesia de Silves; os Calceteiros na Freguesia de Armação de 
Pera; o Betuminoso na Freguesia de Silves; e o Trator Roça Mato encontra-se nas Freguesias de 
Algoz/Tunes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo também que está a ser realizada a aspiração e a lavagem dos moloks por uma 
empresa especializada, tendo sido iniciada pelas ruas de Armação de Pêra. Temos feito um esforço na 
limpeza da rua dos bares, em Armação de Pêra.” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís passou a informar que: -----------------------------------------------  
 ----------- No passado dia 3 de Setembro comemorou-se o dia do Município, tendo sido homenageados 
cerca de 400 atletas que alcançaram o Título de Campeão, quer Regional, Nacional e Mundial, em 
diferentes modalidades desportivas. Foram também homenageadas personalidades em várias áreas, 
nomeadamente Património, Juventude, Cultura, Música, Ação Social, Agricultura e Economia, cujos 
nomes passo a enumerar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Celso Januário (Agricultura); ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Vítor Neto (Empresarial/Economia); -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Orquestra de Precursão “Percutunes” (Juventude); ---------------------------------------------------------  
 ----------- Liliana Jacinto Rodrigues (Área Social); ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Lisete Martins (Teatro); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ana Maria Mira (Património); --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Abílio Silva (Música); e ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- José João dos Santos Águas Pontes - a título póstumo (Música). --------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Hoje, no Museu do Traje e das Tradições de São Bartolomeu de Messines, haverá um 
Workshop de Pintura em Madeira, designado por “Os Rendilhados e as Cores das Casas”, integrado 
nas comemorações do 7.º Aniversário do Museu; -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 10 de setembro, o Município de Silves irá estar representado pela primeira vez na 
Eleição da Rainha das Vindimas de Portugal, que este ano decorre na cidade de Lagoa, no âmbito do 
galardão da Cidade do Vinho 2016. A nossa representante é a jovem que foi eleita Miss Escola 
Secundária de Silves 2016 – Demi Goede; --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à abertura do ano letivo de 2016/2017 no nosso concelho, o mesmo terá início 
no dia 15 de setembro para todos os níveis de ensino no Agrupamento de Escolas de Silves. O 
Agrupamento de Escolas Silves Sul inicia a 13 de setembro para o 1.º Ciclo e a 15 de setembro para 
os restantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo também que os nossos serviços encontram-se a ultimar os preparativos para o início 
do ano letivo, nomeadamente com a limpeza dos espaços exteriores das escolas e pintura do J.I. 
(Jardim e Infância) de Silves e da EB1 do Enxerim, onde foram substituídas os telhados. -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto tomou a palavra dizendo que “relativamente às 
escolas e para que possamos perceber o que se passa nas nossas escolas, solicito que nos seja 
entregue uma listagem de todos os alunos inscritos nas escolas do concelho, desde o pré-escolar até 
ao Secundário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveitando a “deixa” sobre as limpezas, tenho a dizer que, efectivamente, a manutenção de 
jardins do nosso concelho está ao abandono, tirando o corte da relva que é mais usual e frequente. 
Esta situação e dado que o verão está a terminar tem que ser vista. --- -------------------------------------------- 
 ----------- Outra situação que me preocupa, tem a ver com as roturas (grandes) que existem no 
concelho, mas o que quero, hoje, aqui ressalvar, não são as roturas em si, que como é óbvio são 
graves, mas sim o facto de que quando estas ocorrem, elas arrastam todo o tipo de detritos, quer 
sejam areias, quer sejam pedras, que com a passagem dos carros, vão entrar na rede de águas 
pluviais, provocando a sua obstrução. Isto acontece, em Armação de Pêra, desde a Via Dorsal até à 
Rotunda da Água. Logo, é muito importante que estas situações sejam acauteladas através, 
nomeadamente, da pronta limpeza dos locais onde houve as roturas.---------------------------------------------
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito ainda o ponto de situação da execução das obras que estão contempladas no 
empréstimo.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente prosseguiu respondendo “em relação à limpeza junto às rotundas, a 
rotura ocorreu ontem, e os serviços da DSUA (Divisão dos Serviços Urbanos e Ambiente) já estão no 
campo a tratar da remoção dos detritos e da limpeza do local. ------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto às obras que estão contempladas no empréstimo informo o seguinte: ----------------------  
 ----------- “Empreitada de “Reabilitação do Parque de Estacionamento das Piscinas Municipais” – A 
obra foi adjudicada e iniciada em 05 de setembro;----------------------------------------------------------------- 
 ----------- Empreitada de “Execução do Terminal Rodoviário em S. Bartolomeu de Messines” – A obra 
iniciou-se em 09 de agosto; -------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 ----------- Empreitada de “Sistema de Abastecimento de Água a S. Bartolomeu de Messines” – A obra 
inicia-se em 12 de setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Construção da Praça - Parque de Feiras e Mercados em Alcantarilha” – A 
obra inicia agora devido à Feira dos Frutos Secos; ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Substituição do Relvado Sintético do Estádio Municipal de S. Bartolomeu de 
Messines” – A obra encontra-se concluída. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Parque de Feiras e Exposições da Área de Serviços de Autocaravanas em 
Messines” – A obra iniciou a 05 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Empreitada do “Terminal Rodoviário de Parque de Feiras e Mercados em S. Bartolomeu de 
Messines” – A obra iniciou-se a 09 de agosto; ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Remoção de Coberturas com amianto e colocação de novas no J.I. de Silves, 
E.B. n.º 2 do Enxerim” – A obra está concluída. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Reabilitação do Centro Histórico de Silves – 3.ª Fase” – A obra já foi 
adjudicada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Construção de Espaço Multiusos de S. Marcos da Serra” – A obra já foi 
adjudicada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Empreitada de “Requalificação do Parque Nascente de Armação de Pera – 1.ª Fase” – A obra 
já foi adjudicada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Reabilitação do Acesso Poente a S. Bartolomeu de Messines” – A obra 
encontra-se em Concurso Público; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Reabilitação dos Arruamentos da Urbanização Silgarmar – Fase 1 (EN124)” – 
Aguarda o Projeto de Execução e Parecer da EDP; ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Reabilitação dos Arruamentos da Urbanização Silgarmar – Fase 2 (Interior)” – 
A obra já foi adjudicada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Abastecimento de Água a Odelouca” – Aguarda conjunto de pareceres 
externos para prosseguir para Concurso Público; ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Empreitada de “Pavimentação do Troço entre a Junta de Freguesia e Jardim de Infância do 
Algoz” – O projeto de Execução foi entregue em 11 de junho e foram solicitadas alterações;---------------  
 ----------- Empreitada de “Remodelação de Rede de Águas Residuais – Travessia Rodoviária do Rio 
Arade” – Aguarda parecer das Infraestruturas de Portugal, S.A. e o Projeto de Execução; ------------------  
 ----------- Empreitada de “Remodelação da Rede de Esgotos na Rua do Alentejo e Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, em Armação de Pera” – Aguardamos a entrega do Projeto de Execução; ----------------------------  
 ----------- Empreitada de “Construção da Sede da Junta de Freguesia de Armação de Pera” – O projeto 
de Execução já foi entregue e encontra-se em análise pelos serviços.” -------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto prosseguiu a sua intervenção solicitando: “A 
propósito das coberturas de amianto nas escolas, relativamente às escolas EB 2,3, nomeadamente, as 
escolas do Algoz e de Armação de Pera, era importante solicitar, a quem de direito, para proceder à 
sua retirada. Eu sei que o Ministério da Educação iniciou este processo começando pelos Jardins-de-
infância e Primeiro Ciclo e assim sucessivamente, mas é importante apressar este processo, de modo 
a se chegar rapidamente às EB 23 e retirar esse material prejudicial.” --------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís respondeu “relativamente às coberturas de amianto, os 
Jardins de Infância e as Escolas EB1 eram uma preocupação do Ministério da Educação, mas como 
têm conhecimento nada foi feito. As escolas que foram intervencionadas foram-no por iniciativa e a 
expensas da Câmara Municipal.------------------ ---------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Relativamente aos telhados das escolas que falou não são da responsabilidade da Câmara 
Municipal mas sim do Ministério da Educação. Já tivemos uma reunião com o delegado regional e 
estamos a aguardar resposta. Mas, gostaria de salientar que o amianto, da forma como está colocado, 
não representa perigo para a saúde de nenhuma das nossas crianças.  ------------------------------------------  
 ----------- Se estivesse em causa a saúde dos nossos alunos nós colocar-nos-íamos à frente e 
procederíamos às obras.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Prof.ª Ana Cristina Santos interveio apresentando um pedido cujo teor se 
passa a transcrever:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  “Tendo pleno conhecimento de que a praia não está sob a alçada do Município mas sim da 
Capitania- APA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mas atendendo a que o afluxo turístico é enorme e a praia vai-se tornando cada vez mais 
pequena; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Atendendo a que é responsabilidade dos eleitos defender a população e os seus interesses; -  
 ----------- Solicito que, se possível, o executivo reúna com a Capitania (APA), com a Associação dos 
Pescadores e com a Junta de Freguesia de Armação de Pêra, tendo em vista o ordenamento da praia 
dos barcos, com delimitação de espaços para as embarcações e a afixação de regras de conduta 
neste espaço, e que o Executivo disponibilize recursos humanos para que toda a zona seja limpa e 
seja retirado todo o lixo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente respondeu: “Estamos sensíveis para este assunto já o tendo, aliás, 
abordado com os pescadores.”------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís tomou a palavra dizendo: “a limpeza da praia é realizada 
por uma empresa que é contratada pela câmara que está, mais uma vez, a assumir responsabilidades 
que não são suas, mas como nós queremos ajudar é a Câmara Municipal que está com essa 
responsabilidade, quando deveria ser a Capitania que o devia fazer, tendo em conta que ganha com 
as concessões que ali estão patentes. Não sendo da nossa competência somos sempre nós que lá 
vamos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos:-- 



 
 

 

 

 

 ----------- Munícipe: Manuel Custódio Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Reclamação sobre obstrução de caminho no Sitio do Alto da Silveira, São Marcos 
da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Manuel Custódio Gonçalves iniciou a sua intervenção dizendo “a Câmara fechou o meu 
caminho conforme consta desta planta, e gostaria que me explicassem o porquê, uma vez que 
fecharam o caminho de um lado e é público e o meu é considerado privado 300m à frente. ----------------  
 ----------- A primeira vez que reclamei, a Câmara Municipal de Silves disse que era um caminho público 
e não tive licença para fechá-lo. Posteriormente, houve um parecer da Junta de Freguesia, informando 
que o referido caminho datava de 1984. Agora, com o passar dos anos, o caminho já começou a ser 
usado nos dois sentidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Apresento aqui um mapa de 1979 onde constam todos os caminhos existentes na altura, e 
como podem verificar o caminho está aqui representado. Questiono então, como é que a Junta de 
Freguesia abriu aqui um caminho? Se o meu vizinho pode manter o caminho dele fechado, qual a 
razão para eu não poder fazer o mesmo?“ ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente respondeu que “Perante as dúvidas apresentadas, eu próprio me 
desloquei ao local, com o Eng.º Alexandre Araújo e com o técnico responsável. Quando consultamos o 
processo, o que verificamos é que existe um parecer da Junta de Freguesia que vai no sentido de o 
caminho ser público, dai não poder ser encerrado. Tal como já lhe havia sido dito na altura, e caso não 
concorde com o parecer, poderia e poderá sempre recorrer ao Tribunal.”-----------------------------------------
---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- O Sr. Manuel Custódio Gonçalves prosseguiu reforçando que “o caminho foi restaurado pela 
Junta de Freguesia.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo“ As questões acerca da 
dominialidade dos caminhos são sempre complicadas e tendem a arrastar-se, devido exactamente a 
esta complexidade. E, infelizmente, muitas vezes não se resolvem como nós queremos, ou como o Sr. 
Manuel Gonçalves quer. O assunto está a ser tratado, e de acordo com tudo o que já foi aqui dito o 
caminho tem de ficar como está.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  O conselho que lhe posso dar é o de falar com o seu advogado, para que ele o aconselhe e 
se for o caso, interpor uma acção em tribunal. Em todo o caso, a decisão é sempre sua. Nós aqui 
defendemos o interesse da população que é a nossa maior preocupação. Por isso, temos a porta 
aberta para o senhor cá vir sempre que entender, pois estamos cá sempre para o ouvir.” -------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto interveio dizendo que “gostaria de saber qual foi 
o parecer que foi dado à sua petição, bem como o parecer que foi dado à exposição apresentada pelo 
seu vizinho, para me poder pronunciar sobre o assunto em questão.” ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra esclarecendo que “o problema aqui existente, pelo que 
me foi transmitido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. José Folgado, é que foi colocada 
uma Torre de Telecomunicações e houve necessidade em função disso, de abrir um caminho para 
esse fim. Posteriormente foi construída uma casa mais abaixo e aquando da finalização dessas obras 
o caminho foi fechado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O caminho que o Sr. Manuel Custódio Gonçalves pretende fechar é um caminho distinto que 
dá acesso a outras propriedades.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “não conheço a situação, nem o 
local mas, a meu ver, este tipo de situações é da competência dos serviços técnicos e das entidades 
mais próximas, neste caso da Junta de Freguesia. E uma vez que tudo indica que não pode ser 
fechado, quer pelos pareceres técnicos dos Serviços quer pelo parecer apresentado pela Junta de 
Freguesia, não somos nós que vamos decidir em contrário.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- A situação do seu vizinho poderá ser diferente. Todavia, terá sempre direito a expor a sua 
situação, e como tem advogado, ele aconselhá-lo-á acerca daquilo que deverá fazer. O senhor tem a 
sua opinião e nós só podemos decidir com base em pareceres técnicos, mesmo que apresente “n” 
reclamações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Manuel Gonçalves tem que entender que a nossa decisão não poderá ser dada com 
base na sua opinião, mas sim com base nos pareceres dados”.  ----------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina finalizou dizendo que “o assunto que está a ser discutido aqui 
tem a ver com o seu caminho e é unanime que o mesmo não pode ser vedado por tratar-se de um 
caminho público.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Santos tomou a palavra dizendo “nós não podemos ir 
contra a lei, mas o Sr. tem todo o direito de não concordar com as nossas decisões e de fazer valer as 



 
 

 

 

 

suas opiniões em tribunal. Nós não estamos aqui nem para favorece-lo, nem para prejudicá-lo, mas 
sim para defender os interesses da população em geral.”-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo “proponho que este 
assunto seja agendado para a próxima reunião, com a vinda de um técnico, por forma a termos mais 
informação e tentar resolver esta situação.” -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: José Francisco Estevão Benedito. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Encerramento de portão nas imediações da Horta do Bispo, em Silves.- ---------------  
 ----------- O munícipe Sr. José Benedito tomou a palavra dizendo que “a Sra. Isabel Maria Rodrigues 
Estevão Horta pediu à Câmara Municipal uma autorização para fazer uma entrada para a sua casa, 
passando por cima da extrema do terreno do vizinho.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Este é um processo que já vem do tempo da Exma. Sra. Dra. Isabel Soares como Presidente, 
há mais de 12 anos e ninguém tem dado solução a esta situação. O único Vereador que tem mostrado 
interesse em dar alguma resposta aos problemas é o Sr. Dr. Rogério Santos Pinto. Expus-lhe o caso e 
três dias depois estava resolvido.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A requerente em questão, quando apresentou o pedido aqui na Câmara para fazer a obra, 
apresentou também uma autorização assinada pelos vizinhos a darem o seu consentimento. Acontece, 
porém, que os fiscais foram ao local e não verificaram o marco existente, junto à passagem lateral para 
o terreno de outra pessoa, e a obra acabou por ser construída em terreno alheio. -----------------------------  
 ----------- Já apresentei várias cartas e pergunto como é que uma autoridade autárquica pode autorizar 
a realização de obras num terreno de outra pessoa que não a requerente? -------------------------------------  
 ----------- Já apresentei este problema à Exma. Sra. Presidente, Dra. Rosa Palma, e ela prontificou-se a 
ir ao local com o Sr. Arqto. João Matias para verificar o problema, mas ainda não me foi dada qualquer 
resposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E o que eu solicito é que seja possível procederem à notificação desta Senhora para que a 
mesma proceda ao fecho do portão.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de saber a quem devo recorrer para resolver este assunto, a Câmara Municipal não 
têm autoridade para solicitar o fecho deste portão?  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- É que sem respostas não sei se devo contactar o MAI – Ministério da Administração Interna 
para saber de quem é a responsabilidade de forma a solucionar o problema. -----------------------------------  
 ----------- Questiono: acham isto justo? Quem vai resolver esta questão? -----------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra dizendo que “este problema tem mais de 15 anos, 
sendo a D. Isabel Horta familiar directa do senhor José Benedito. Eu já me desloquei ao local, por duas 
vezes, e fiquei indignado com as ofensas verbais entre os dois, sendo que o Sr. José Benedito, aqui 
presente, não é o proprietário do terreno que confina com o da D. Isabel Horta, este é de um sobrinho 
do qual o Sr. José Benedito é procurador.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aquando das minhas idas ao local, e também da Exma. Sra. Presidente, estabeleceu-se 
contacto com a sobrinha, mas não tenho mais nenhuma informação relativa a este assunto, o qual 
julgava tratado. Assim, irei verificar junto da Exma. Sra. Presidente qual o ponto de situação.” ------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto interveio dizendo “este assunto é também muito 
complicado e como não temos, de momento, muita informação, julgo que o mesmo terá que ser 
completado com mais dados e informações para que o possamos discutir. Por isso, o mais acertado 
será aguardarmos que Sra. Presidente regresse e se for o caso, agendarmos este assunto para a 
próxima reunião pública. Por isso peço-lhe que aguarde mais um pouco.” ---------------------------------------  
 ----------- O Sr. José Benedito prosseguiu dizendo que “a primeira vez que falei com a Sra. Presidente 
foi na Junta de Freguesia e apresentei-lhe um conjunto de fotografias que demostram esta incoerência 
e que eu julgo que é uma autêntica afronta a qualquer cidadão.  ----------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou-me que iria chamar a Sra. D. Isabel Horta, para se inteirar da sua 
versão, por forma a que este assunto fosse resolvido, uma vez já se arrastava há demasiado tempo.  --  
 ----------- Posteriormente estive com o Dr. Francisco Martins que me sossegou dizendo que iria 
convocar a Sra. Isabel Horta para uma reunião.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passado algum tempo, estive com a Sra. Presidente, que me disse que iria ao local com o Sr. 
Arquitecto e estou a aguardar, até hoje, resposta à minha exposição.” --------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto interveio questionando se “na visita que fez com 
os fiscais qual foi a conclusão a que chegaram? É legal?” Ao que o Vice-presidente respondeu que 



 
 

 

 

 

“pela informação dos fiscais e em função daquilo que foi pedido à Câmara, por parte da Sra. D. Isabel 
Horta, é legal o que lá foi feito.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto prosseguiu dizendo que “depois de a Sra. 
Presidente regressar e de cumprir o compromisso que assumiu de, juntamente com o Sr. Arquitecto 
Matias, se deslocar ao local, vamos insistir no agendamento deste assunto para uma próxima reunião.”  
 ----------- O Sr. José Benedito finalizou dizendo que “aguardo então a ida da Sra. Presidente para um 
desfecho do mesmo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: António Trocato Palas. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto – Limpeza das ruas e canteiros em Alcantarilha - Depósito do Gaz. ----------------------  
 ----------- O Sr. António Palas iniciou a sua intervenção dizendo que “a minha vinda aqui prende-se com 
o facto de na zona onde resido existir muito lixo e ervas nos passeios que não são cortadas. Chamo 
também a atenção para o perigo que constitui o facto de o terreno, que circunda o depósito de gaz que 
serve a urbanização, se encontrar também com muito lixo e com a vegetação muito alta. -------------------  
  ---------- O que eu solicito é um pouco mais de atenção, uma vez que a limpeza naquela zona tem sido 
descurada. Sei que o sítio em questão tem uma subida bastante difícil e o carro da câmara não 
consegue deslocar-se lá, mas agradeço encarecidamente que possam dar andamento a este assunto.”  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente respondeu que “a limpeza das ruas e dos canteiros é da competência 
da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, pelo que irei falar com o Sr. Presidente, José Palma 
dos Santos, relativamente a este assunto. Mas, como certamente saberá, as autarquias locais 
enfrentam um grave problema de escassez de recursos humanos o que nos impede de prestar um 
melhor serviço às populações. Para além disso, ainda estamos, nós e todas as câmaras do país, 
confrontadas com a proibição legal de aplicação de herbicidas. Para tentar minimizar este problema, ir-
se-á realizar uma reunião com todos os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, em 
meados de Setembro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “agradeço a sua vinda e tenho a certeza 
que este assunto irá ser resolvido. Muitas vezes, essa informação não chega a quem deve decidir e 
em conjunto com a União de Freguesia, iremos melhorar com certeza a limpeza nessa zona.” ------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos Pinto tomou a palavra dizendo que “agradeço a sua 
presença e a possibilidade que nos dá de podermos ter “feed back” do que se passa nas freguesias. O 
que o Sr. António vem aqui solicitar é de toda a justeza, independentemente do problema de escassez 
de recursos humanos com que as Autarquias se debatem.  ----------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria ainda de frisar que se todos os munícipes assim procedessem, dando conta das 
suas necessidades e dos seus problemas, faríamos, com certeza, um trabalho muito melhor.” ------------  
 ----------- O Sr. António Palas concluiu dizendo “ As habitações da minha urbanização são utilizadas, 
maioritariamente, em períodos de férias, logo os seus proprietários não estão disponíveis para fazer 
grandes limpezas dos espaços ou para arrancarem as ervas que entretanto crescem. Para além disso, 
existe um lote que não se encontra construído e que nunca foi limpo, acumulando ervas e lixo, o que 
constitui um perigo para a saúde e um risco acrescido de perigo de incêndio. Termino dizendo que 
agradeço o que, dentro das vossas possibilidades, possam vir a fazer para solucionar estas situações.”  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LIGAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/08, SITO EM VALES DO ALGOZ, ALGOZ. ---------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Frandur Um - Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A.. -----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar à EDP a ligação da iluminação pública 
do loteamento, face à justificação apresentada, nos termos e condições da informação. --------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ADITAMENTO N.º 1 AO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º 03/08, SITO EM VALES DO ALGOZ, ALGOZ. -------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Frandur Um - Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A.. -----------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à rectificação do aditamento n.º 1 ao 
alvará de loteamento, nos termos e condições da informação. -------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS, EM PRÉDIO SITO NA CRUZ GRANDE, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------  
 ----------- REQUERENTE: Alcapredial - Investimentos e Imobiliários, S.A. ----------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Obras Municipais e Trânsito e da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos 
estabelecidos por deliberação de 20 de julho de 2016, aceitar os projetos de especialidade e emitir o 
correspondente alvará. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, NO N.º 2, 
DA URBANIZAÇÃO ROGÉRIO BRANCO, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Teifil - Empresa de Construção Civil, Lda. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO, TITULADA PELO ALVARÁ N.º 6/88, SITA NA RUA D. JOÃO II, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  
 ----------- REQUERENTES: Dulce Margarida Lima Reis e outros. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento, 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL DO PRÉDIO SITO NO EDIFÍCIO ROSA LOPES, N.º 141, NA RUA DR. MANUEL DE 
ARRIAGA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Correia Lopes. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 de 
Propriedade Horizontal, nos termos da informação. ---------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO EXISTENTE 
EM PRÉDIO URBANO, SITO NO LARGO DA REPÚBLICA, EM S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ----  
 ----------- REQUERENTE: Fábio Miguel Ferro 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 o projecto de arquitectura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E PORTÕES, EM PRÉDIO MISTO SITO NO JOINAL, EM 
S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Francisco João Pinheiro Rodrigues. ------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e declaração do 
requerente, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a dispensa da apresentação dos 
projectos de especialidades em relação à vedação, atendendo o teor da declaração apresentada, nos 
termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA NO POÇO BARRETO, 
SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: José Sustelo Martins. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 projecto de arquitectura nos termos e 
condições da informação.--------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PISCINA E MUROS DE 
SUPORTE, EM PRÉDIO SITO NO BARROCAL, EM PÊRA. ---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Miguel Esteves Cabarrão d`Albuquerque. ----------------------------------------  
 ----------- 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 projecto de arquitectura nos termos e 
condições da informação.-------------------------------------------- --------------------------------------- -------------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
EXISTENTE EM PRÉDIO SITO EM VALE DAS TAIPAS, EM SILVES. --------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Francisco José Sintra Silva e Sandra Maria da Silva Nobre Sintra. ------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Direção 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos termos e 
condições da informação.-------- ------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NO LOTE 71, DO 
BAIRRO CHE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Mário Francisco. -------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.   ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos termos e 
condições da informação.---------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 
COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COM ALVARÁ N.º 04/2005, SITO NA PANASQUEIRA, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Leiriveste, Sociedade de Construção Civil, S.A. e Imoqueen 
Empreendimentos Imobiliários, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.   ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião.--------------- ---------------
-- ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DOS ARRUAMENTOS DA 
URBANIZAÇÃO SILGARMAR - FASE 2 “- RELATÓRIO FINAL.  ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa Manuel António & Jorge 
Almeida, S.A., a execução da empreitada identificada em epígrafe, pelo valor de 146.208,95 € (cento e 
quarenta e seis mil, duzentos e oito euros e noventa e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taca legal 
em vigor, com o prazo de execução de 3 meses, nos termos e condições do relatório final. ----------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar todas as propostas constantes do mesmo. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO POENTE A S. 
BARTOLOMEU DE MESSINES" - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR - RELATÓRIO 
FINAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a decisão de contratar, anulando o 
presente procedimento, nos termos e condições previstos no relatório final. -------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE 
EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 526-1 (ALGOZ-GUIA, A 
CELEBRAR COM A EMPRESA MANUEL ANTÓNIO & JORGE ALMEIDA, S.A. -------------------------------   
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e minuta de contrato, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e mandatar a Exma. 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE SILVES E SILVES SUL, REFERENTES AOS AUXÍLIOS 
ECONÓMICOS ANO LECTIVO 2016-2017. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Sector de Educação e ofício da Direcção de Serviços da Região do 
Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos e condições da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE UMA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO NOS 
TERMOS DO DL N.º 292/2000 DE 14 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MOTARD 
NACIONAL, NAS ANTIGAS INSTALAÇÕES ESCOLARES EM PAÇO E CORGO, TUNES, NO DIA 03 
DE SETEMBRO DE 2016, ENTRE AS 15H00 E AS 03H00 - RATIFICAÇÃO. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Grupo Motard WILD HORSE – Tunes. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Algoz e Tunes e requerimento apresentado, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
  ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE UMA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO NOS 
TERMOS DO DL N.º 292/2000 DE 14 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "5.ª 
DESFOLHADA", NO RECINTO EM FRENTE AO EDIFÍCIO DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ 
E TUNES, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2016, COM TÉRMINO ÀS 02H00 - RATIFICAÇÃO. -----------  
 ----------- REQUERENTE: Rancho Folclórico do Algoz. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Algoz e Tunes e requerimento apresentado, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE APOIO PARA REPARAÇÃO DE AMBULÂNCIA. -------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de 
Messines ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Informação da Vereação DEDJAS e pedido do requerente, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.------------------------ ------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta, autorizando a respectiva 
comparticipação financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – CADUCIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR - CIRCUITO SLV3, ADJUDICADO AO SILVES FUTEBOL CLUBE. ---------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento e email do adjudicatário, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a caducidade da adjudicação, nos termos 
e condições da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – CEI - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PARA REFORÇO DA EQUIPA 
DE LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES - TRANSFERÊNCIA DE VERBA. -----------------  
 ----------- Presente informações da Secção de Contabilidade, da Secção de Gestão administrativa de 
Pessoal, do Sector do Desporto e Informação de Cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a despesa e a transferência de verbas, 
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 onze horas e quarenta e cinco minutos, e nada mais havendo a tratar foi, pelo Sr. 
Vice-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.  ------------  
 


