
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 35  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016 . --------------------------  
 ----------- Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Auditório Municipal, reuniu pelas dez horas 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, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
  ---------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve faltas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 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 7.406.224,51 € (sete milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e vinte e quatro euros e 
cinquenta e um cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 442.670,95 € (quatrocentos e 
quarenta e dois mil, seiscentos e setenta euros e noventa e cinco cêntimos). -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve público.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente começou por relembrar: “como já vem sendo habitual, esta reunião está a 
ser gravada, para apoio de quem a transcreve, e após aprovação da minuta, a mesma será eliminada.  
 ----------- Passo a informar que iniciamos hoje, na freguesia de São Bartolomeu de Messines, a 2.ª 
ronda de auscultação à população, no âmbito do orçamento participativo, sendo que nos iremos 
deslocar a todas as juntas de freguesia do concelho. Dar-vos-emos cópia da calendarização prevista 
para estas deslocações. Recordo ainda que a este propósito já estivemos reunidos com todas as 
coletividades do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------Informo-vos ainda que ontem estiveram cá a Sra. Secretária de Estado-Adjunta da 
Administração Interna, Dra. Isabel Oneto, e o Sr. Coronel Silva Gomes, Comandante do Comando 
Territorial da GNR de Faro, com o intuito de dar a conhecer a implementação em vários Municípios do 
Algarve dos “Contratos Locais de Segurança”, que vão ser executados em conjunto com o Conselho 
Municipal de Segurança.----------------------------------------- O objetivo destes contratos é a redução de 
vulnerabilidades sociais, a prevenção da criminalidade e da delinquência juvenil, bem como o crescimento do 
sentimento de segurança por parte das populações.---------------------------------------------------------------------------------
------------ Para conseguir atingir aqueles objetivos é essencial a cooperação entre todas as entidades 
envolvidas, para que se possa ter planos de ação aptos a colmatar as fragilidades existentes. Vamos 
identificar esses pontos críticos, através de diagnósticos realizados no meio escolar, que serão, por 
sua vez, levados ao Concelho Municipal de Segurança onde será realizada a triagem e será definido o 
plano de ação a implementar. ------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------Na passada reunião fiquei de vos entregar cópia do despacho de arquivamento proferido pelo 
Ministério Publico, no âmbito de um processo administrativo que teve na sua génese uma suposta denuncia 
em que o assunto era ““Abusos de Poder envolvendo a PocaAlentejo, Camaradas do PCP; ex: Câmara 
Municipal de Silves, e foi assinado pelo pseudónimo Francisco Nobre Valente, não existe identificação do 
senhor, e passo a ler:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------Permitam-me enviar às duas entidades, pois desconheço quem tem a capacidade de 
investigar, mas não poderei compactuar com fatos que me prejudicam diretamente, 
nomeadamente, adjudicações diretas de consultadoria efetuados por autarquias PCP.------------------------ 



 
 

 

 

 

-----------A última que tenho conhecimento, ocorreu no município de Silves, em que a Senhora 
Presidente adjudicou diretamente a uma empresa de um "camarada" — deputado na AM de Estremoz 
pelo PCP — o serviço de consultadoria, por 25 000€ (limite máximo) invocando que era uma empresa 
de com grandes conhecimentos na área.-------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Aprova da prevaricação, reside de que esta empresa acaba por pedir a outra a fazer o serviço 
por sua intermédia entidade, questiono, existiu pagamento de comissões ou outros, é para costear o 
partido, ou por outros fatores políticos que não os técnicos.------------------------------------------------------------ 
---------Não faço trabalhos por encomenda, e não é correto que aconteça num estado democrático!-------- 
--------Anexo uma pequena pesquisa na basegov sobre esta empresa deixando as considerações a 
Vossas Excelências, apenas com a nota de que os processos de ajustes diretos recorrentes, sem 
concursos públicos usurpam todas as regras da livre concorrência e que os montantes pagos por 
autarquia no final de ciclo de mandatos são muito semelhantes!”------------------------------------------------------- 
 ----------- Foi arquivado e passo a ler o respetivo despacho de arquivamento: -----------------------------  
--------------------------------Conclusão: 15 de Setembro de 2016---------------------------------------------------
--------- Comunique superiormente, para conhecimento, remetendo cópia do presente 
despacho.------- Comunique igualmente, com cópia, à Sr. a Presidente da Câmara Municipal de Silves. 
Remeta-lhe igualmente certidão de fls. 2 a 4, conforme por ela solicitado. -------------------------------------
-----------------------------------------------------Despacho de arquivamento-------------------------------------------
------------------- Os presentes autos de Processo Administrativo tiveram o seu início com uma 
participação efetuada por Francisco Nobre Valente (pessoa que não forneceu qualquer outro 
elemento para além deste nome, nomeadamente morada ou qualquer tipo de contacto), na qual o 
mesmo refere que a Câmara Municipal de Silves adjudicou um serviço de consultadoria a uma 
empresa propriedade de um membro do mesmo partido político da Sra. Presidente, com o único 
intuito de favorecer tal empresa. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Foi solicitada informação à Câmara Municipal de Silves, tendo a mesma referido, 
genericamente, que se mostrou necessária a realização de uma auditoria às contas do 
município assim que o novo executivo tomou posse, tendo-se optado pela empresa referida depois 
de iniciado processo de ajuste direto. Tal opção deveu-se à circunstância de se tratar de uma 
empresa conhecida no mercado, com larga experiência, e à qual recorrem diversos municípios com 
executivos de diferentes partidos políticos. Mais foi referido que o relatório foi entregue 
atempadamente e as suas conclusões, tendo sido entregues ao Tribunal de Contas, foram por 
esta instituição validadas (na medida em que aquele tribunal concordou com as mesmas).------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Finalmente foi referido que o valor da adjudicação - € 25.000 euros - permitia a forma 
seguida para a formação do contrato, assim se cumprindo a lei. -------------------------------------------------- 
---------- A admissibilidade de celebração de contratos por parte da Administração é  
relativamente recente, tendo-se, com o passar do tempo, criado um conjunto de regras com o escopo 
de uniformizar os procedimentos de todos os agentes administrativos e tornar mais transparentes 
os contratos celebrados.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------ Nessa sequência, e seguindo de perto legislação comunitária, foi, em 2008, aprovado e 
publicado o Código dos Contratos Públicos "que estabelece a disciplina aplicável à  contratação 
pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo" 
(conforme explicitado no diploma que o aprovou). ---------------------------------------------------------------------  
--------- Nos termos do disposto no art.º 112.° do Código de Contratos Públicos (CCP), o ajuste direto é 
"o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua 
escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar aspetos da execução do contrato a 
celebrar. Por seu turno, o art.° 29.°, n.° 1, al. a), admite que se recorra a esta modalidade de 
contratação quando estejam em causa valores inferiores a 75.000 euros. ---------------------------------- 
---------- No caso dos autos, o valor em causa é inferior a 75.000 euros, pelo que poderia lançar-
se mão do ajuste direto. Por outro lado, o contrato foi correto e prontamente cumprido por 
ambas as partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Tendo o procedimento sido corretamente efetuado, cabe perguntar se a alegada amizade 
ou fidelidade política entre a Presidente da Câmara e o proprietário da empresa contratada poderá 
implicar a sua anulação ou declaração de nulidade. A anulação e a declaração de nulidade de um 
contrato ocorrem quando forem nulos ou anuláveis os atos do respetivo procedimento. Por sua vez, 
os atos são nulos quando a sua prática resultar de crime (art.° 161.

0
 do CPA). -----------------------------

---------Tendo sido cumprido o Código dos Contratos Públicos, apenas a ocorrência de crime na sua 



 
 

 

 

 

formação poderia ter como consequência a respetiva invalidação. Ora, não cabe a este tribunal 
apreciar a existência (ou não) de crime. Não obstante, sempre se dirá que dos autos não resulta 
qualquer elemento que possa levar-nos a crer que tenha ocorrido qualquer favorecimento 
indevido: em primeiro lugar, as suspeitas são referidas sem qualquer base ou elemento que as 
sustentem e sem que o denunciante sequer se identifique corretamente (equivale, portanto, a 
uma denúncia anónima que, nos termos do disposto no art.° 246.°, n.° 6, do Código de Processo 
Penal, não determina a instauração de inquérito crime); cm segundo lugar, tratando-se de urna 
empresa existente no mercado e tendo sido prontamente cumprido o contrato celebrado, parece-
nos indiferente e irrelevante que a Presidente da Câmara e o proprietário da empresa se conheçam 
por um qualquer motivo. Assim, abstemo-nos de extrair certidão para instauração de inquérito crime. --
------------ Não existindo qualquer elemento que permita impugnar o contrato celebrado, não há motivo 
para uma intervenção do Ministério Público no âmbito da justiça administrativa, designadamente na 
defesa da legalidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- Em face do exposto, determino o arquivamento dos presentes autos”. ------------ 
---------- Por fim, informo que o processo do LIDL virá à próxima reunião, basicamente com os mesmos 
pressupostos, só alterando o estacionamento que passa do andar superior para o inferior”. ------------------  
-----------O Sr. Vice-presidente Mário Godinho tomou a palavra informando que: ---------------------------------  
----------“Os calceteiros estão na freguesia de São Bartolomeu de Messines, a equipa do Betuminoso 
no Algoz e em Silves, os pintores na freguesia de Silves, os pedreiros em Armação de Pêra, Silves e 
Tunes, o trator corta-mato está na freguesia de Silves e por último, continua a lavagem dos moloks, 
pela empresa contratada por este Município”. ------------------------------------------------------------------------------  
----------A Sra. Vereadora Luisa Luis, fazendo uso da palavra passou a dar as seguintes informações: - 
---------- No programa Cultural “Algarve 365” promovido pelo Turismo de Portugal, já foram aprovadas 
as propostas candidatadas pelos diferentes agentes culturais, desde associações a câmaras 
municipais, e também foi apresentada a calendarização das atividades sendo que o município de 
Silves conta com:-Jazz nas Adegas – Proponente Município de Silves------------------------------------ 
-----------14 Janeiro | 21h00 | Gobi Jazz Dogs| Quinta João Clara - Vale de Lousas – Alcantarilha--------- 
-----------21 Janeiro | 21h00 | Prima Matéria Quarteto | Quinta da Vinha – Sitio da Vala – Silves------------ 
-----------11 Fevereiro | 21h00 | Biel Ballester Trio | Convento do Paraíso – Quinta do Lagar – Silves---- 
-----------18 Fevereiro | 21h00 | What about Sara | Quinta do Barradas - Sítio da Venda Nova – Silves---- 
----------10 Março | 21h00 | Hugo Antunes standards Trio| Quinta do Francês - Dobra – Odelouca – 
Silves-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------17 Março | 21h00 | Beatriz Cruz| Quinta Rosa – Pinheiro e Garrado – Silves------------------------ 
----------Documentar Algarve Interior – Proponente Algarve Film Commission--------------------------- 
---------11 Março a 4 de Abril | Torre de Menagem do Castelo, Silves*----------------------------------------------
---------11 Março | 16h00 – inauguração-------------------------------------------------------------------------------- 
---------11 Março | 18h00 – apresentação do filme | Teatro Gregório Mascarenhas, Silves-------------------- 
----------32.º Festival Internacional de Música do Algarve (FIMA) ------------------------------------------------
---------25 Março | 21h00 | Orquestra Clássica do Sul – Música de Câmara “A noite transfigurada” 
TeatroMascarenhas Gregório, Silves. --------------------------------------------------------------------------------- 
----------MORPHOSIS - Hugo Alves (trompete) & João Frade (acordeão) -------------------------------------
---------11 Março | 21h30 | Teatro Mascarenhas Gregório, Silves--------------------------------------------------
Estará disponível através do Turismo de Portugal o calendário e programa mensal.-------------------------  
----------Informar ainda que na próxima segunda-feira (17/10/2016), vão iniciar os trabalhos de 
conservação e restauro da cúpula, aqui do edifício dos Paços do Concelho, a qual já está no estado 
avançado de degradação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------As Piscinas Municipais recebem hoje a partir das 17h30, um “Workshop de Marcha”, 
organizado pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida de Silves, sendo a entrada livre. --------------------  
 ----------- Decorrerá no 13 do presente mês uma ação de sensibilização sobre “Prevenção de Burlas: A 
nova nota de 50€”, na Junta de Freguesia de Alcantarilha e no dia 17, na freguesia de São Marcos da 
Serra, estas ações são integradas na ação “Outubro mês sénior, mês dos maiores”. -------------------------  
 ----------- Ainda no dia 13, o escritor Sandro William Junqueira, estará presente nas bibliotecas 
escolares do concelho, para um encontro com a comunidade escolar em Silves, Armação de Pêra, 
Algoz e São Bartolomeu de Messines, esta atividade é desenvolvida pela Casa Museu João de Deus, 
no âmbito da Comemoração do seu XIX Aniversário. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 14, haverá mais uma sessão do “Algarve pelo Caleidoscópio”, desta vez na Igreja de 
Alcantarilha, a qual conta com a atuação da Orquestra Clássica do Sul, e terá inicio pelas 18h. -----------  



 
 

 

 

 

 ----------- Também no mesmo dia, o Teatro Mascarenhas Gregório levará à cena duas peças de Teatro 
Sénior, que estão a cargo do teatro Sénior de São Bartolomeu de Messines e Tunes. -----------------------  
 ----------- Estas apresentações integram o Festival de Teatro 2.º ato, que teve início no passado dia 8 
de outubro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A apresentação de dia 15, no Teatro Mascarenhas Gregório estará a cargo do Grupo Penedo 
Grande.   
 ----------- Ainda nesse dia, decorrerá a XIX Subida Internacional do rio Arade em canoagem. --------------  
 ----------- A Biblioteca Municipal irá receber pelas 15h30, uma sessão de “Yoga em família”, para 
crianças dos 7 aos 12 anos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por fim, no dia 16 de outubro, decorrerá na Foz do Carvalho, na freguesia de São Marcos da 
Serra, o 1.º Circuito do Arde em Canoagem, o qual é organizado pelas juntas de freguesia de São 
Marcos da Serra (Silves) e a de Alferce (Monchique). ------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu conhecimento que, à data de 12 de outubro de 2016, o valor dos 
fundos disponíveis era de 4.338.974,27 € (quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e 
setenta e quatro euros e vinte e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Santos tomou a palavra passando a numerar as seguintes 
recomendações --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  “Vejo com alguma preocupação o estado em que se encontra o leito da Ribeira de 
Alcantarilha, atulhado de canas, e com as primeiras chuvas, que por certo não tardarão a chegar, 
poderá acontecer o mesmo que no ano passado e inundar a baixa de Alcantarilha. Por isso, deixo aqui 
uma chamada de atenção, para que se proceda rapidamente à limpeza da ribeira ----------------------------   
 ----------- Durante a semana passada, apesar do esforço que tem sido feito, continuou-se a verificar 
muito lixo à volta dos moloks e dos contentores. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra preocupação tem a ver com as roturas das condutas de água em Armação de Pera. E 
estou a referir-me, em particular, a um pequeno troço, que não terá mais de 100 metros, e que dá 
acesso ao Estádio Municipal. Neste troço já houve, pelo menos, quatro grandes roturas, sendo que 
ainda ontem, ao final do dia, voltou a rebentar. Em consequência ficou uma “”cratera”” na estrada e 
eram os populares que estavam a avisar para evitar que os carros lá passassem. Olho para esta 
situação com alguma preocupação, e era urgente que houvesse uma intervenção neste troço com 
tubagem nova, para evitar novas roturas neste local. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para finalizar, solicito novamente que seja retirado o cimento e as pedras que estão, neste 
momento, espalhadas desde a rotura até à rotunda da via dorsal. Agradecia que fosse feita a limpeza 
de toda essa zona.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente Mário Godinho tomou a palavra passando a esclarecer: “Na recolha dos 
verdes e moloks, continua-se a trabalhar de segunda a sábado e não há nenhum carro avariado. Com 
certeza que surgem situações inesperadas, mas são pontuais. O que de facto existe e é inegável é a 
falta de civismo por parte das pessoas. Ainda no outro dia se fez uma intervenção em Alcantarilha, e 
passadas duas horas o Presidente da Junta telefonou-me indignado a relatar que após a nossa 
intervenção chegou um carro que descarregou móveis velhos, mas infelizmente ninguém detetou o 
veículo, só aqui dá para ver como as pessoas agem no dia-a-dia. --------------------------------------------------  
 ----------- Em relação à rotura da conduta que referiu, é uma situação que os serviços já assinalaram, e 
em princípio, se não houver outras roturas, para a semana está prevista uma intervenção nessa 
conduta que rondará os 120 metros.--------------------------------------------------Quanto à reposição do 
abastecimento, e de acordo com a informação que o encarregado me deu, em princípio, à hora do 
almoço já haverá novamente água para aquela população. A limpeza ir-se-á realizar amanhã, desde o 
troço onde se deu a rotura até à rotunda.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça interveio referindo: “Fui contactada pelas duas partes 
do processo, que veio cá há algumas semanas, relativamente ao portão que foi construído em terreno 
privado (Sr. José Francisco estevão Benedito). A minha questão de momento é só saber se a Câmara 
já tomou alguma posição relativamente a esta situação.” --------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a explicar que “Não nos cabe a nós avaliar se houve ou não 
invasão de propriedade privada. Se se vier a verificar que se trata de uma questão de ofensa do direito 
de propriedade, então as partes terão que apelar para a entidade que tem poderes para resolver esse 
tipo de assuntos, que são os tribunais.-----------------------------------De qualquer forma, e até tenho aqui 



 
 

 

 

 

uma pasta do processo, porque pensava que o senhor José Benedito viesse hoje à reunião, vou tentar 
marcar uma reunião com ele e com o sobrinho, que é o proprietário do prédio em questão, para 
esclarecer bem a situação e para aferir concretamente o objeto da reclamação.”----------------------------- 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio solicitando: “Foi-me dito pela Casa do Povo de 
Alcantarilha que lhes terá sido levantado um processo de contraordenação relativo a publicidade. 
Gostava que na próxima reunião me fosse trazida alguma informação que me esclarecesse a 
situação”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
-----------4.1 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA A RECREIO DE JARDIM ESCOLA, SITO NA RUA 
TEÓFILO FONTAINHAS NETO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.-------- 
 ----------- REQUERENTE: Jardim Escola João de Deus. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informações da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, da Divisão de 
Ordenamento de Gestão e Urbanismo e outros de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitou que “esta situação seja acompanhada de 
imediato pela Sra. Presidente e serviços responsáveis, de modo a assegurar a segurança das crianças 
e utentes da instituição”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu: “ Fomos nós que antecipamos a realização desta vistoria, uma 
vez que se estava a iniciar o ano letivo.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em meados de 2011, foi diagnosticada a existência de um problema no muro de contenção, 
que se situa na zona do recreio desta instituição. Na altura, o Jardim Escola João de Deus foi 
notificado, por diversas vezes, para proceder aos trabalhos de reparação necessários, mas nada 
fizeram. Em 2014, se não estou em erro, houve um sismo que provocou o deslocamento de rochas e 
de pedras, o que fez com que aumentasse significativamente a pressão sobre o muro, já de si 
enfraquecido. Em consequência a Câmara, em colaboração com a Junta de Freguesia de São 
Bartolomeu de Messines, interveio de imediato, interditando a utilização do recreio salvaguardando 
assim a segurança dos utentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Posteriormente, a direção da escola manifestou disponibilidade para resolver o problema, 
mas não tinha forma de o corrigir, motivo pelo qual se manteve a situação de interdição. -------------------  
 -----------   Na passada segunda-feira, tive oportunidade de falar com a diretora da escola que me disse 
estar a tratar do assunto e que já estão a ser acompanhados pelo Instituto de Geologia, no sentido de 
monitorizar o muro. Também me disse que estão a pedir orçamentos para a reparação das fissuras 
que foram apontadas pelo Auto de Vistoria. No entanto, e até todas estas questões estarem resolvidas 
o recreio continua interditado. Como podem constatar, eu tenho estado sempre a acompanhar este 
processo de perto.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a requerente para no prazo de 30 dias 
promover a execução dos trabalhos constantes do Auto, sem prejuízo para a realização imediata das 
obras que se mostrem necessários à salvaguarda de pessoas e bens. -------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------4.2 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA A CONSTRUÇÃO EM RUINA LOCALIZADA EM, 
SITIO DOS ESTEVAIS DE BAIXO, ALCANTARILHA.--------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: CMS – DOGU. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário das construções para, no 
prazo de 30 dias promover a execução dos trabalhos constantes do Auto, sem prejuízo para a 
realização imediata das obras que se mostrem necessários à salvaguarda de pessoas e bens. -----------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALGARPOMBAL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 
- PROC. 28/13.0TBSLV 1.º JUÍZO (INSOLVÊNCIA) - GARANTIA BANCÁRIA.---------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Algarpombal. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires e garantia bancária de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU para junção de 
informação técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE SECAGEM SOLAR 
DAS LAMAS, SITO NO TOJAL, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Biosolum, Gestão de Resíduos, Lda. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos favoráveis dos vereadores do executivo 
permanente e do vereador Dr. Rogério Pinto, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e condições 
da informação, condicionada ainda ao cumprimento do pagamento da compensação ambiental, por 
parte da requerente, de acordo com o determinado por deliberação de câmara de 11/04/2012. Os Srs. 
Vereadores Dr. Paulo Pina e Dra. Maria da Graça abstiveram-se. O Dr. Fernando Serpa votou contra, 
tendo apresentado a seguinte declaração de voto. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Declaração de Voto --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa esclareceu que “por economia de tempo dou por 
reproduzido no presente, tudo o que tenho dito sobre este processo no passado.” ----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – 
HABITAÇÃO SOCIAL A CUSTOS CONTROLADOS, LOTE N.º 21, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 
4/01, BAIRRO DO ENXERIM, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Celestino Martins – Cabeça de Casal da Herança. ----------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Escritura de 
Cedência Gratuita em Direito de Superfície de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência. Mais se 
delibera a remessa do presente à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. -----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA PARA ARRECADAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAS, SITO EM BARROCAL, EM 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Maria António. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E MURO DE 
VEDAÇÃO, SITO NAS FORNALHAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva. ------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Declaração da 
Requerente, Certidão, Ata e ofício da Sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e 
plantas 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, tendo em conta o teor da declaração apresentada pela requerente. ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A 
HABITAÇÃO, SITO EM CANAIS, EM TUNES. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nuno Ricardo da Palma Guerreiro. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Serviços Urbanos e Ambiente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes 
impostos pela deliberação de câmara de 27/04/2016, aceitar os projetos das especialidades e emitir o 
correspondente título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO/REDE DE VEDAÇÃO, SITO 
DO BARRANCO, NO ALGOZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: QBL, Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
------------5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA/PARQUE DE FEIRAS 
E MERCADOS DE ALCANTARILHA - PLANO DE TRABALHOS, PLANO DE PAGAMENTOS 
DEFINITIVOS E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE” .------------------------ 
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito - Fiscalização, e Planos de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano 
de Pagamentos e Cronograma Financeiro, bem como o Plano de Segurança e Saúde, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM SANTO ESTEVÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 5911/20100205, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO SOB O 
ARTIGO N.º 9, DA SECÇÃO AJ, DA FREGUESIA DE SILVES.-----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Dra. Paula Cristina Lourenço, representante de Tony Trollope e Karen 
Trollope.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO MISTO, SITO EM CANAIS DO ALGOZ, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 1494/20100118, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO SOB O 
ARTIGO N.º 141, DA SECÇÃO AN, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES.------------------- 
----------REQUERENTE: Margarida Maria Costa Gravito.-------------------------------------------------------- 
----------Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, plantas de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM PEDREIRAS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 6324/19951002, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 123, DA 
SECÇÃO GT, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------
-------------------------------------------- 
-------- REQUERENTE: Kevin Harold Hunt e Jean Alice Hunt. --------------------------------------------------------  
---------Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, plantas de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.4 - ASSUNTO – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO GRATUITA E TEMPORÁRIA 
DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA PRIMÁRIA DE SANTO ESTEVÃO, A  
REALIZAR-SE ENTRE O MUNICÍPIO DE SILVES E O MOTO CLUBE DE BOMBEIROS 
PORTUGUESES.------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
---------Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, Protocolo de Cedência de Utilização de 
Imóvel de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo e mandatar Exma. 
Sra. Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

--------6.5 - ASSUNTO - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE DEPÓSITO DE BENS 
CULTURAIS MÓVEIS, ENTRE A DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL (ATRAVÉS DO 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA) E O MUNICÍPIO DE SILVES.----------------------------------------- 
---------Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, Protocolo de Colaboração de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo e mandatar Exma. 
Sra. Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DE ANIVERSÁRIO, DO MOTO CLUBE DOS BOMBEIROS PORTUGUESES, NOS DIAS 06 A 
09 DE OUTUBRO DE 2016, A REALIZAR-SE NO RECINTO DE FEIRAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES, COM TÉRMINO ÀS 04H00 – RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Moto Clube Dos Bombeiros Portugueses. -----------------------------------------------  
 ----------- 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 REEMBOLSO PELO CLUBE DE FUTEBOL "OS 
ARMACENENSES", REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DO ESTÁDIO DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA, ENTRE O DIA 26 DE MAIO E 26 DE JULHO DE 2016.---------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, email da Direção do Clube, e Cabimento de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação atribuindo a 
comparticipação financeira solicitada. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------6.8 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES CIRCUITOS ESPECIAIS – TRAQUINAS & 
MESTRE, UNIPESSOAL, LDA; - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CIRCUITOS 
SLV1, SLV2, SLV6, SLV7 E CRP1.------------------------------- 
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, ofício e outros documentos, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a alteração solicitada. -------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO SOCIAL PARA INTEGRAÇÃO DE UMA  JOVEM COM 
DEFICIÊNCIA E MAIOR DE DEZOITOS ANOS NA INSTITUIÇÃO APEXA, NA GUIA-ALBUFEIRA E 
APOIO NO TRANSPORTE. ------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Ana Gabriela G. Carol Rita.------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Ação Social, carta da requerente, documentos médicos e da 
instituição e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação atribuindo a 
comparticipação financeira solicitada. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE REFORÇO DE VERBA PARA ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO, 
DE 10€, EM BENS MATERIAIS ESCOLARES, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO 10.º, NA 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SILVES.---------------------------- ----------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do setor da Educação e Cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação autorizando a 
realização da despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DESTINADO À 
CPCJ - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS.----------------------------------------------- 
 ----------- Presentes informações da seção de Contabilidade, da CPCJ e Cabimentos de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, autorizando 
a constituição do fundo de maneio dos seus termos e montantes. --------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DO VALOR DOS INGRESSOS PARA A RUBRICA "CÁ SE 
FAZ", NO DIA 12 E 19 DE NOVEMBRO, NO TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO.----------------------- 
 ----------- Presente informação do setor da Cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.----
-----DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, fixando o valor 
de venda ao público dos impressos em 5€ (cinco euros), valor com IVA incluído à taxa de 13%. ----------  
---------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 16.ª SUBIDA 
IMPOSSÍVEL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, NO SÍTIO DA RIBEIRA DO 
ENXERIM;-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: MOTO CLUBE DE ALBUFEIRA. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, requerimento e cabimento de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação atribuindo a 
comparticipação financeira solicitada. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
(IMI), PARA O ANO 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente proposta e informação da Auditoria, Controlo Interno e Património, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os efeitos tidos por convenientes. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REDUÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO MUNICIPAL DO 
IMÓVEIS (IMI) QUE VIGORAR NO ANO A QUE RESPEITA O IMPOSTO, NO CASO DE PRÉDIOS 
OU PARTE DE PRÉDIO URBANO DESTINADO A HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE DA 
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES A CARGO.----------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os efeitos tidos por convenientes. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
(TMDP).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os efeitos tidos por convenientes. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE FIXAÇÃO EM 5% DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISCAL NA CIRCUNSCRIÇÃO DE SILVES.--------------- 
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta e a sua remessa a Assembleia 
Municipal, pelos efeitos tidos por convenientes. Os vereadores do PS abstiveram-se. ------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------6.18 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO MERCADO 
MENSAL DE SILVES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.---------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE TODOS-OS-SANTOS DE 
2016, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 29 DE OUTUBRO E 2 DE NOVEMBRO.---------
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 21- RATIFICAÇÃO.  
 ----------- Presente informação da seção de Contabilidade, Cabimento e Declaração Periódica de IVA 
de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma Sra. Presidente. -----  



 
 

 

 

 

 ----------- 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 vinte minutos 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.  ------------  
 
 


