
 

 

 ----------------------------------------------------- ATA Nº 18  ---------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ---  
 ---------- ------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA  
 ----------------------------------------------------- NO DIA 7 DE MAIO DE 2014  --------------------------  
 ---------- Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma 
Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça 
de Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -   
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Técnica Superior Jurista da 
Câmara Municipal de Silves.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal 
relativo ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo 
de operações orçamentais nele acusado é de 3.076.253,22 € (três milhões, setenta e seis 
mil, duzentos e cinquenta e três euros e vinte e dois cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 493.996,72 € (quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e noventa 
e seis euros e setenta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foi aprovada a acta n.º 15, da reunião ordinária de Câmara, realizada a 16 de 
abril de 2014.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos, com a apresentação de 
esclarecimentos, em resposta ao solicitado pela vereação não permanente: -------------------  
 ---------- 1) Relativamente à questão dos mosquitos, ocorrida em 2013, são facultadas, 
para análise e conclusões, cópias da informação da Divisão Financeira, datada de 30 de 
setembro de 2013 e do “Relatório sobre a Praga de Mosquitos em Armação de Pêra, Pêra 
e Alcantarilha”, elaborado pelos serviços camarários em 20 de novembro de 2013; e -------  
 ---------- 2) Quanto aos edifícios em perigo eminente de ruir e medidas tomadas ou a 
tomar, os serviços estão a efectuar um levantamento exaustivo dos mesmos, pelo que, na 
próxima reunião de câmara, será fornecida uma relação de edifícios que foram objecto de 
vistoria.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente fez também a entrega de uma informação da Divisão 
Financeira, sobre os fundos disponíveis em 06 de maio de 2014, no valor de  
1.671.835,99 € (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco 
euros e noventa e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Prosseguiu a Sra. Presidente com os trabalhos dizendo que “o grupo Aldi            
quer-vos vir apresentar o projecto do estabelecimento a enquadrar na Fábrica do Inglês. 
Também o Pingo Doce quer fazer uma superfície com estas características. Há pois um 
grande interesse no nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------   
 ---------- Tivemos, na passada segunda-feira, uma reunião na AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve e fomos informados que irá haver uma sessão de 
esclarecimento, com os técnicos, relativamente às áreas de serviço na qual se pretende 
dar uma resposta concreta conforme estudos e levantamentos já executados. No nosso 
concelho, tal já está feito e irá ser esclarecido  conjuntamente com o regulamento para as 



 

 

áreas de serviço, que vamos levar para concertação da CCDR (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional). De acordo com o entendimento desta 
entidade, o regulamento irá ser igual para todas as áreas de serviço do distrito de Faro. ---   
 ---------- Nessa reunião foi também demonstrada, unanimemente, uma forte postura dos 
presidentes de Câmara (16 presentes) contra o fecho das escolas, extensões de centros 
de saúde, tesourarias das Finanças e até houve quem dissesse que não iria “ser 
marionete” aquando da vinda de uma entidade do Estado ao Algarve, para fazer agenda. -  
 ---------- Mais foi dito que esta postura tem sido sempre a mesma. Fala-se, mas não é feito 
nada; só se pensa no Algarve em termos de praia. Também o mesmo se passa com a 
privatização da Águas do Algarve, S.A. e da Algar - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, S.A.. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As realidades do Algarve são muito diferentes e dou o exemplo de Loulé, que 
contrariou o fecho de três escolas, tal como foi dito pelo Delegado Regional de Educação 
do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também foi referido que, até final deste ano não iria ser encerrada nenhuma 
extensão de Centro de Saúde no Algarve.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou a palavra referindo que “as baterias do 
carro eléctrico, custam 5.450,00 € (cinco mil, quatrocentos e cinquenta euros). ---------------  
 ---------- Estamos a fazer um levantamento das papeleiras junto da Fissul – Pavilhão de 
Feiras e Exposições, e das paragens de autocarro em Silves, para serem reforçadas. ------  
 ---------- Desloquei-me ao Silo Auto de Armação de Pêra, e questiono-me como deixaram 
fazer daquele espaço uma lixeira tão grande. Há um entendimento com o presidente da 
junta de freguesia de Armação de Pêra para, em conjunto com a Câmara Municipal, o 
limpar.-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também informo que começámos a pintar as passadeiras em Armação de Pêra, 
sobre as quais há três anos que não recaía qualquer intervenção. Como não há 
capacidade de intervir em todas até ao final do Verão e conforme acordado com o 
presidente da junta de freguesia de Armação de Pêra, iremos intervir nas prioritárias. As 
freguesias a seguir serão as de Alcantarilha e Pêra, tendo já sido coordenado com o seu 
presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A intervenção no areal continua junto dos concessionários, mas será necessário 
fazer um reforço com máquinas para que os concessionários comecem a laborar nas 
devidas condições.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra solicitando que “me 
informem se, relativamente à nova estrutura da Câmara, já foi feito o pedido de parecer 
jurídico à CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e, se sim, em 
que termos foi feito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostava que, na próxima reunião, os serviços competentes apresentassem um 
pequeno relatório sobre a demolição do Campo de Futebol das Gaivotas em Armação de 
Pêra.” -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho esclareceu que “fez-se a demolição completa.” -----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa questionou também se “já foi apresentado 
algum projecto para aquela zona, e se o mesmo contempla também um parque de 
estacionamento; se vão ser aplicados dinheiros públicos; se vai ser explorado ou entregue 
ao Clube de Futebol “Os Armacenenses” para este explorar; ou se vai ser colocado ao 
dispor de quem o quiser utilizar, sem passar por nenhuma exploração comercial.” -----------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou “qual o ponto de situação relativamente 
à participação do Município de Silves no plano de recuperação da Globalgarve – 
Cooperação e Desenvolvimento, S.A., que se encontra em estado de insolvência.” ----------  



 

 

 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “nós pedimos aos nossos serviços (Gabinete de 
Informação e Relações Públicas, bem como Setor de Informática) que se pronunciassem, 
e disso demos conhecimento à Globalgarve. Quanto à AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, nada mais foi questionado. Sei, contudo, que a Globalgarve  
teve o aval de alguns Municípios, mas irei inteirar-me.” -----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “em relação ao 
prédio inacabado junto do Mercado Municipal de Silves, sei que a Câmara vai intervir. E 
em relação às vedações junto dos lotes, espaços para construção e esse tipo de edifícios 
inacabados, há alguma norma da Câmara que obrigue os proprietários a colocá-las, 
sobretudo nos centros urbanos cujo aspeto visual não é o melhor? -------------------------------  
 ---------- Penso que deveria ser feita, aqui, uma reflexão sobre esta situação.” -----------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “quanto ao prédio inacabado 
junto do Mercado Municipal de Silves, penso que os taipais devem ser melhorados. 
Falámos há algum tempo com o proprietário, deslocámo-nos ao local e em conjunto com 
o Sr. veterinário municipal e o Sr. presidente da junta de freguesia, questionámo-lo sobre 
qual a solução que lhe vai dar, tendo o proprietário ficado de dar uma resposta, em breve, 
para uma solução concreta daquele espaço.” ------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, fazendo uso da palavra, disse “deram-me a 
informação de que se iriam reiniciar as obras da Escola Secundária de Silves. É 
verdade?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Vereadora Dra. Maria Luísa Luís respondeu que “sim, mas a data 
ainda não está prevista.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a intervir salientando que “é com 
satisfação que vejo que se irão reiniciar as obras da Escola Secundária de Silves. -----------  
 ---------- Estou também satisfeito por já ter visto os esclarecimentos em relação à situação 
da praga de mosquitos, ocorrida no passado ano de 2013. A partir daqui, compete a cada 
um analisar as negligências no processo do seu combate. Como é tema de comunicação 
social, no concelho de Silves continuarem a insistir com a praga dos mosquitos e outros, 
apelo para que a Sra. Presidente intervenha sobre este assunto. Têm sido dadas 
entrevistas à comunicação social, por técnicos, a dar a cara e a explicar quais as medidas 
que irão ser tomadas para que a praga não surja novamente. --------------------------------------  
 ---------- Quanto à questão do valor da bateria para o carro eléctrico de recolha dos 
resíduos de papelão, ele foi comprado por questões ambientais no sentido de sensibilizar 
as pessoas para veículos não poluentes e amigos do ambiente e, julgo que vale o 
investimento na bateria. De salientar também que este veículo não necessita de 
combustível e tem autonomia. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pergunto se as passadeiras de peões do concelho foram pintadas nos últimos 
três anos. Para tanto, solicito informação, por escrito, da parte dos serviços responsáveis.   
 ---------- Saliento que os incêndios estão a começar e esta situação impõe um 
acompanhamento do Serviço de Proteção Civil e Florestas com relatórios sobre o que se 
vai passando no nosso concelho. Soube, nomeadamente, do incêndio em Vale Fuzeiros, 
na freguesia de São Bartolomeu de Messines.  ----------------------------------------------------------  
 ---------- Estranho que as propostas que o PSD entregou ainda não tenham sido 
agendadas para uma reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às bermas das estradas estão cada vez piores. Unicamente em Armação 
de Pêra é que foi feita uma limpeza e aplicado herbicida. --------------------------------------------   
 ---------- Questiono para quando a recolha dos RSU’s (resíduos sólidos urbanos) ao fim de 
semana? Verifica-se uma acumulação de lixo em Pêra, Alcantarilha e Armação de Pêra, 
junto aos moloks e contentores, e as tampas dos moloks continuam por fixar.” ----------------  
 ---------- A esta última questão, a Sra. Presidente informou que “tem havido sempre a 
recolha ao sábado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------   



 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra informando que “fiz um 
levantamento de grelhas dos sumidouros e, ao pé da escola em Armação de Pêra, 
verifiquei que lá continua um buraco, o que é grave, porque aquela estrada não tem 
iluminação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há um pavimento de lajetas junto ao acesso à praia de Armação de Pêra, mais 
propriamente junto ao restaurante “Rocha da Palha” que continua sem pedras que 
possibilitem o seu acesso. -------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Relativamente à qualidade da água nas Piscinas Municipais, solicito a entrega do 
relatório das análises referentes ao último mês de Abril, bem como informação sobre a 
temperatura, exames estes que são obrigatórios. Este meu pedido deve-se ao facto de ter 
havido quem se queixasse junto de mim. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos prédios degradados identificados, solicito relatório. Há um em 
Armação de Pêra, junto ao supermercado Pingo Doce, que se encontra em ruínas. ---------  
 ---------- No que concerne à recuperação da Cruz de Portugal e às obras de recuperação 
na muralha de Almedina (Torre 16), em Silves, qual o seu desenvolvimento? ------------------  
 ---------- Relativamente ao PDM (Plano Diretor Municipal), solicito que a Sra. Presidente 
informe quais os técnicos que vão estar presentes na sessão da Assembleia Municipal.” --  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “a equipa já foi informada dessa sessão. 
Quanto aos técnicos, ainda não foram identificados.” --------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “solicito que aquilo que 
for exposto nessa sessão da Assembleia Municipal, venha primeiro a uma reunião de 
Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto fez uso da palavra salientando que 
“congratulo-me com o início das obras na zona envolvente ao Campo Municipal de 
Armação de Pêra.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Prosseguiu a Sra. Vereadora perguntando “é possível a cedência de uma viatura 
da Câmara ao executivo não permanente, para a detecção de alguma situação que 
necessite de intervenção no local? Não sei se é legal, por isso questiono.” ---------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho esclareceu que “em relação ao carro eléctrico, é 
estranho que se tenha adquirido e não se saiba a duração das baterias. Uma empresa 
privada não faz isto e é por isso que esta situação chegou a este ponto. ------------------------  
 ---------- Em relação aos sumidouros, assinei um ofício para todos os presidentes de juntas 
de freguesia, no sentido de fazerem um levantamento de todos os que precisavam. ---------  
 ---------- Quanto ao sugerido pela Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, é uma 
questão pertinente, mas a Câmara não tem viaturas disponíveis. Inclusivé, os carros do 
executivo permanente são entregues a vários funcionários, para se poderem deslocar. ----  
 ---------- Quando se verificar uma recuperação da frota, penso que sim, será possível 
disponibilizar uma viatura.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente acrescentou que “o entendimento que fizemos foi que os carros 
não estão afetos a um serviço especificamente, e por isso os nossos estão também 
disponíveis.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho disse “em relação à entrevista ao jornal Correio da 
Manhã sobre a situação dos mosquitos, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto pediu-me 
esclarecimentos se foi o funcionário que me perguntou se podia dar uma entrevista, pois 
havia sido contactado pela comunicação social, e eu disse-lhe que sim.” ------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ---------- Munícipe: José Peixoto, residente na Urbanização Quinta dos Arcos, Lote M32, 
Armação de Pêra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Ambiente e saúde. -----------------------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- O munícipe solicitou resposta às cartas registadas que enviou à Câmara, sobre a 
situação a nível ambiental e saúde pública, que diz verificar-se na zona da sua residência.  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “o único documento registado, com aviso de 
receção, recebi-o hoje e está em cima da minha secretária. Não é minha prática não dar 
resposta às questões colocadas pelos munícipes, mas o que se pretende é resolver o seu 
problema, no concreto.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O munícipe disse que “há cerca de 6 meses, numa sessão de Assembleia 
Municipal, a Sra. Presidente transmitiu-me que o problema era de fácil resolução, não se 
compreendendo a demora de há três anos. A rua possui muita areia, as sarjetas estão 
entupidas e a limpeza das bermas não é fácil.” ----------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio dizendo que “desloquei-me ao local na 
passada segunda-feira, dia 5 de maio, com o Sr. Eng.º e o Sr. encarregado. A firma Maja 
– Construções, S.A. irá desenvolver os trabalhos. Levei o responsável pela limpeza por 
causa do pó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em termos de arquitectura, o projecto ser-me-á transmitido ainda esta tarde, 
prevendo-se o início da obra para breve. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- A demora da intervenção prende-se com a dificuldade em arranjar empreiteiros 
disponíveis, mas informo o Sr. José Peixoto que, até ao começo dos trabalhos, irá 
decorrer uma acção de limpeza da rua.” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “tem sido uma preocupação que o 
munícipe tem transmitido. O que está em causa é a resolução do problema e com certeza 
que o Sr. Vereador Mário Godinho irá cumprir o que disse.” -----------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Maria da Graça Santos, residente em Aivados, Alcantarilha. ---------------  
 ---------- Assunto: Processo de obras 153/93 PDM – Legalização de Lar de Idosos, sito 
em Mouchão, Alcantarilha. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A munícipe transmitiu que o Lar de Idosos foi objecto de vistoria, pela segurança 
social, mas falta-lhe documentação que possa apresentar a essa entidade, no sentido de 
comprovar a sua pretensão de o legalizar. Está a aguardar a revisão do PDM (Plano 
Diretor Municipal) para poder fazer essa legalização. --------------------------------------------------    
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “já tive oportunidade de lhe dizer que os 
serviços da DGU (Divisão de Gestão Urbanística) e do DPTIG (Divisão de Planeamento e 
do Território e Informação Geográfica) estão a trabalhar em conjunto para encontrar 
solução no PDM, para situações como a vossa, que ainda não estão contempladas. Da 
parte da CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) foi-nos 
transmitido para se averiguar justificações técnicas e funcionais para esse tipo de casos, 
incluindo o vosso. Não sei que tipo de documentação a Câmara poderá emitir que vos 
ajude, junto da segurança social. É que em termos legais, verifica-se que foi construído 
um edifício onde não o podia ter sido. Mas existe uma funcionalidade que poderá 
justificar, junto das entidades que intervêm na revisão do PDM, e elas irão avalizar essas 
justificações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Recordo-me de ter sido transmitido, na última reunião com a Sra. munícipe, para 
que indagasse, junto da segurança social, que tipo de documentação poderia a Câmara 
emitir, para lhes dar algum conforto e que serviria para haver algum “stand by”, de forma a 
incluir a situação na revisão do PDM, de acordo com as justificações técnicas a que 
cheguemos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Prosseguiu a Sra. Presidente dizendo “atendendo às palavras proferidas pela Sra. 
Vereadora Dra. Maria da Graça, no sentido de que a segurança social considerou que o 
equipamento tem as condições necessárias para a sua funcionalidade, é entendimento do 
executivo que este equipamento seja contemplado no PDM da segunda geração. E que a 



 

 

Câmara se dispõe, junto da segurança social, a fornecer qualquer outro tipo de 
informação que achar por bem, para que este equipamento permaneça aberto”. -------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, dirigindo-se à munícipe, frisou que 
“demonstramos a nossa solidariedade para a resolução do problema. Como irá haver uma 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal, em que a revisão do PDM irá ser 
debatida, a Sra. poderá comparecer. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Recordo que, no meu tempo, as entidades já se tinham pronunciado 
favoravelmente à revisão do PDM e lamento que desde há seis meses para cá, o novo 
executivo permanente ainda não o tenha aprovado. Já questionei a Sra. Presidente sobre 
quanto tempo demorará o PDM a ser aprovado.” -------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse que “infelizmente após a tomada de posse e o 
conhecimento concreto do assunto, é que dei conta que dois sectores da Câmara, de 
grande importância para a concretização do PDM (DGU e DPTIG), não tinham entrado 
em consenso nem tinham conversado sobre o PDM, não tendo assim sido verificadas 
diversas situações (cerca de 120) no PDM de segunda geração que, no nosso 
entendimento, é um documento do desenvolvimento estratégico do nosso concelho. --------  
 ---------- Em face destas circunstâncias, ou seja, dos casos encontrados (e todos os que o 
venham a ser) que não estavam contemplados no PDM de segunda geração, é 
pretendido que seja uma resposta concreta e objectiva para o desenvolvimento deste 
concelho.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE 
DE LEGALIZAÇÃO DE TELHEIRO E PISCINA, CONSTRUÍDOS NO LOTE N.º42 DO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 02/92, SITO EM PÊRA. --------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rui Pinheiro do Nascimento. -------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Gestão Urbanística e parecer jurídico do Sr. 
Dr. João Aires de Goes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia nos 
termos do parecer jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA EM AMENDOAIS, TUNES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sílvia Maria Santos Rodrigues.----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 
aceitando-se a dispensa do cumprimento da lei das acessibilidades, face à justificação 
apresentada pela requerente. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA 
REFERENTE À LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A EM 524 E A EM 526, VALES, ALGOZ. --------  
 ---------- REQUERENTE: JMR – Prestação de Serviços para a Distribuição, S.A.. -------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e Auto de Receção 
Provisória da Comissão de Vistorias, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a receção provisória da 
obra, referente à ligação viária de acordo com o auto da Comissão de Vistorias. -------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA EM 
GATEIRAS, TUNES ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- REQUERENTES: Luís Gonçalves Igreja e outra. ---------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e parecer da CCDR 
(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) do Algarve, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar à CCDR uma clarificação 
sobre o solicitado em 14 de janeiro de 2014. -------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO REFERENTE A IMÓVEL DEGRADADO EM 
RISCO DE RUÍNA, SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA E AV.ª MARGINAL – ANTIGO 
QUARTEL DOS BOMBEIROS, EM SILVES.  ------------------------------------------------------------  
 ---------- PROPRIETÁRIO: Imosilves – Imobiliária de Silves, Lda.. ----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se da por transcrita. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “temos vindo, 
sistematicamente, insistindo com o executivo permanente para que identifique todos os 
processos que já foram objeto de vistorias, em situações análogas a esta e, precisamente 
pelos perigos que podem decorrer para a segurança de pessoas e bens, devido ao estado 
em que os imóveis se encontram. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Como sou apenas vereador não permanente, não tenho qualquer possibilidade de 
intervir para acautelar o que atrás disse. Claro está que afasto qualquer responsabilidade 
que possa decorrer de algum acidente, que espero sinceramente não aconteça. -------------  
 ---------- Por isso, volto a insistir na urgência do meu pedido, feito em anteriores reuniões 
sucessivas, para que o executivo permanente tome as medidas que se revelem 
necessárias à protecção de pessoas e bens. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Sobre este caso, além da notificação, os serviços deverão deslocar-se ao local 
para aferir se se impõem alguns trabalhos, por forma a assegurar o que acima disse. ------   
 ---------- Não pode, a Câmara Municipal, empurrar sistematicamente para a frente, 
entenda-se, adiando medidas que se impõem.” ---------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “na informação ora 
entregue pelo executivo permanente, é referido que a listagem relativamente aos edifícios 
em perigo iminente de ruir e as medidas tomadas, ou a tomar, irá ser entregue na próxima 
reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O que o Sr. vereador Dr. Fernando Serpa manifestou em termos de preocupação 
com as pessoas e bens é da sua responsabilidade, eu e a Sra. Vereadora Dra. Maria da 
Graça Neto subscrevemos na íntegra.” --------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra respondendo que “a Câmara Municipal 
não tem estado a empurrar. A primeira vez que foi pedida a informação foi em 15 de 
janeiro de 2014 e a informação que foi entregue na reunião posterior, foi a que tinha já 
sido elaborada no anterior mandato. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Demos conta, posteriormente, na penúltima reunião, ocorrida em 23 de abril de 
2014, que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a solicitar a mesma documentação e 
daí estar a resposta nesta informação de hoje, 07 de maio, tendo sido também pedido aos 
serviços de Protecção Civil que se pronunciassem sobre os casos e, as notificações que 
foram feitas. Até à posse administrativa, o que se pode fazer em termos dos serviços, 
será sinalizar o espaço devido aos perigos que poderão estar inerentes. ------------------------  
 ---------- Na próxima reunião, penso que a listagem já estará concluída e todos os 
processos identificados, para que assim venham aqui à reunião de câmara, ou seja, 
sendo estes os que ainda não foram notificados neste mandato.-----------------------------------  
 ---------- No entanto, serão sinalizados havendo perigo.” ----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu a sua intervenção referindo que “a 
Sra. Presidente da Câmara, como principal responsável pela Protecção Civil, deve e tem 



 

 

que tomar todas as medidas que forem necessárias para assegurar a segurança de 
pessoas e bens, que estejam em passagem pelos locais onde se situem os edifícios em 
causa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Deve fazê-lo de imediato, e tem meios para o fazer, caso for necessário. Nas 
medidas que tomar para esse fim, tem a minha concordância. --------------------------------------  
 ---------- Não espere por informação dos serviços. Não se esqueça, Sra. Presidente, que é 
muito fácil que as situações aconteçam sem que estejamos à espera, e esta questão é 
deveras preocupante. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Proponho que o relatório a apresentar contenha uma proposta de medidas, em 
concreto, a adotar.” ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “o PSD subscreve 
o anteriormente dito pelo PS.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse “irei assumir, dentro dos termos legais, o que for possível, 
não deixando de alertar os munícipes para os perigos inerentes a estes prédios 
degradados.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio novamente dizendo que “deverá 
também constar do relatório, uma fotografia de cada local.” -----------------------------------------  
 ---------- O Sr. Arqt.º João Matias, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, também 
presente nesta reunião, complementou dizendo que “na sequência da reunião de janeiro 
de 2014, as Juntas de Freguesia e o Serviço da Protecção Civil têm sinalizado os imóveis 
degradados. Os serviços da DGU – Divisão de Gestão Urbanística fizeram um relatório 
para cada freguesia, com um quadro onde consta a localização, proprietário e situação do 
imóvel. Isto tem estado a ser monitorizado pelos Serviços de Fiscalização Municipal e 
pelo Serviço da Protecção Civil.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra acrescentando que “existe um documento 
sintético, por freguesia e com os prédios identificados. Pedi que se acrescentasse o 
estado da situação e se os proprietários já foram notificados neste mandato. ------------------  
 ---------- Também foi dito ao Serviço da Protecção Civil, para que, nos casos mais graves, 
afastem a população destes locais.” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu salientando que “considero este 
trabalho da DGU importante, enquanto ponto inicial do processo que deve ser 
completado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para nós, PS, o que pretendemos saber é, além dessa identificação, o que a Sra. 
Presidente, enquanto responsável máxima pela Protecção Civil, irá fazer, e que já devia 
ter feito no passado, enquanto os proprietários não forem notificados ou não façam as 
obras necessárias, e a Câmara Municipal não assuma a posse administrativa das 
mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal não pode estar à espera de uma decisão de posse 
administrativa para ter tomado e tomar as medidas que se revelem necessárias à 
protecção de pessoas e bens. Por isso, é que dissemos atrás que o trabalho do Sr. Arqtº. 
João Matias é um bom início, mas falta identificar as medidas que já deviam ter sido 
tomadas, ou a tomar, para assegurar a protecção de pessoas e bens, e espero ver tudo 
isto refletido no trabalho que a Sra. Presidente irá entregar.” ----------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente frisou que “volto a referir que este executivo permanente irá 
fazer o que legalmente for possível fazer. Não vou invadir uma propriedade privada. Mas 
os locais irão estar devidamente identificados, alertando os munícipes para os perigos 
inerentes aos mesmos. Existem trâmites legais que não podem ser ultrapassados.” ---------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “penso que a proposta da Sra. 
Presidente, no tocante a este projecto, peca por pouco, pois para além da notificação dos 
proprietários para fazerem os trabalhos de correcção, devem os serviços informar, com 



 

 

carácter urgente, quais as medidas a tomar no imediato, para a salvaguarda de pessoas e 
bens.” -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários dos 
imóveis, nos termos conjugados do DL 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
posteriores, do RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas) e do Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação, para no prazo de 60 dias, efetuar as obras de 
consolidação e reparação das paredes do edifício, de acordo com a informação técnica. --   
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DE APOIO 
AGRÍCOLA, EM FIGUEIRAL, SILVES. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Hermenegildo dos Reis Santos Correia. ----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de 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. --------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 500,00 €, 
PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO “VIA SACRA AO VIVO”, EM 13 DE ABRIL DE 2014.  
 ---------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pêra. -------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio à entidade de 
acordo com a informação. ------------------------------------------------------------------------------------- ́  
 ---------- Foi feita, por parte dos Srs. Vereadores do PSD, a seguinte Declaração de Voto:--  
 ---------- “Não está em causa a deliberação, com a qual concordamos. ---------------------------  
 ---------- Foi dito, pela Sra. Presidente, que iria ser atribuído um subsídio para o carnaval 
de Armação de Pêra e de São Bartolomeu de Messines, para além dos apoios logísticos. -  
 ---------- Assim, questiono se será também atribuído um subsídio a estas freguesias que 
acabei de referir.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu que “mas isso não pode ser.” ---------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 8.  ---------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração. Os Vereadores do 
PSD e PS abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 7. --  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a alteração. Os Vereadores do 
PSD e PS abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES 
- REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM LAVAJO, 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES E 
DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 12332/20091125.  
 ---------- REQUERENTES: Albert Thomas McBride e Alyson Jane McBride ----------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo 
com a informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES 
- REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO EM MONTINHO 
OU GAVIÃO DE CIMA, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, 
CONCELHO DE SILVES E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
SOB O N.º 10174/20040331. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Reinaldo da Silva Cabrita e Ezequiel da Silva Cabrita --------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo 
com a informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES 
- REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO MISTO, SITO NO CORGO, 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES E 
DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 10119/20040130.  
 ---------- REQUERENTE: Jean Spearpoint. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 30 de Abril de 2014. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA CASA ONDE NASCEU 
JOÃO DE DEUS, SITA EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CORRESPONDENTE 
AO PRÉDIO URBANO COM O ARTIGO MATRICIAL 7521. -----------------------------------------  
 ---------- Presentes informação da Divisão Administrativa e Cabimento da Divisão 
Financeira, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a aquisição do artigo urbano 
7521 de acordo com a informação. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CRITÉRIOS E CONDIÇÕES, PARA A 
AUTORIZAÇÃO DA VENDA AMBULANTE NA FRENTE-MAR DE ARMAÇÃO DE PÊRA, 
NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE SETEMBRO DE 2014. --------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “em primeiro lugar, e uma 
vez mais, as propostas da Sra. Presidente da Câmara não vêm enquadradas com os 
devidos pareceres dos serviços envolvidos, pelo que gostava que a Sra. Presidente 
informasse quem foi o autor ou autores desta proposta.” ---------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “foi feito transmitindo aos serviços (Secção de 
Taxas e Licenças e Serviços de Fiscalização), em conjunto com a Dra. Isabel Cabrita 
como responsável pelos Fiscais, bem como com o Sr. Dr. Maxime de Sousa Bispo, e 
dentro daquilo que se poderia fazer, após concertação com estes sectores, no meu 
gabinete.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa voltou a tomar a palavra referindo que 
“seguramente, então por lapso, não vi o parecer da Fiscalização ou da junta de freguesia 
de Armação de Pêra. Pergunto à Sra. Presidente se falou com os Srs. fiscais que atuam 
em Armação de Pêra e qual foi a opinião deles? --------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente frisou que “já o disse antes. Os Srs. fiscais foram surpreendidos 
com tanta burocracia exigida para uma simples venda ambulante em Armação de Pêra. ---  
 ---------- Nunca, em tempo algum, foram pedidos critérios. Após conversarmos com os Srs. 
fiscais, assim como com as pessoas que estão na Secção de Taxas e Licenças, 



 

 

elaborámos o documento, em conjunto, não tendo os mesmos levantado quaisquer 
objecções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Volto a referir que isto foi uma condição posta, para publicitar o edital da venda 
ambulante na Frente-Mar de Armação de Pêra. ---------------------------------------------------------   
 ---------- Estes critérios nunca foram estabelecidos, e se calhar teremos que abrir concurso 
para cada lugar.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a sua intervenção dizendo “a 
elaboração dos critérios é da única responsabilidade de quem o fez, ou seja, do executivo 
permanente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostava de saber, quantos locais foram considerados e qual a atribuição para 
cada setor de actividade. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Questiono também se o critério da residência domiciliária e fiscal no concelho de 
Silves é só para essa venda de artesanato ou também para todas as outras actividades. --  
 ---------- Mais questiono se a cedência dos locais é gratuita ou não, e qual o valor que vai 
ser exigido a estas pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Nos critérios objectivos, parece-me que seria pertinente que no n.º1 - “Os locais da 
Frente-Mar de Armação de Pêra autorizados para a venda ambulante, entre as 18h30 e as 

24h00, são os previamente definidos pelos Serviços de Fiscalização Municipal.” – fosse 
acrescentado: “e auscultada a junta de freguesia de Armação de Pêra.” -------------------------  
 ---------- O n.º 2 – “A atribuição do direito de uso do espaço público para o exercício da venda 
ambulante é efectuada através de sorteio, por acto público, caso haja mais que um 

interessado para o mesmo lugar.” – pressupõe que haja mais do que um lugar. Então quais 
são os lugares e em que proporção, são distribuídos por cada actividade? ---------------------  
 ---------- Chamo a atenção da Sra. Presidente se, para a música tradicional ao vivo, sabe 
onde se vai meter?” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “no edital já estavam transcritas as atividades 
autorizadas para a venda ambulante. O que foi colocado em questão, foram os critérios 
para a atribuição dos locais identificados pelos Srs. fiscais, para cada uma das 
actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Devo reforçar que a alteração da alínea a) foi feita por sugestão do Sr. Dr. 
Fernando Serpa, no que se refere à residência domiciliária e fiscal no concelho, e no que 
concerne à venda de artesanato e de produtos locais. ------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao valor a atribuir a cada espaço, é a aplicação do valor que foi votado, e 
aprovado, na reunião ordinária pública de 15 de maio de 2013 (Regulamento e Tabela de 
Taxas e Licenças Municipais), tendo eu, na altura Vereadora não permanente, votado 
contra, e será com base nele que serão cobrados os valores de cada espaço. ----------------  
 ---------- Quanto às sugestões de alteração do documento que foram aqui referidas, nós, 
executivo permanente, manteremos a nossa proposta, no que concerne aos critérios na 
atribuição dos espaços para a venda ambulante em Armação de Pêra, uma vez que 
estamos com o tempo muito apertado, quer para as inscrições, quer para a atribuição dos 
espaços, permitindo assim, que os comerciantes possam organizar a sua vida perante a 
possibilidade da venda ambulante neste espaço concreto. -------------------------------------------  
 ---------- Ponho, assim, a proposta à votação.” ------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta. Os Vereadores do PS 
abstiveram-se e os Vereadores do PSD votaram contra. ---------------------------------------------  
 ---------- Foi feita, por parte dos Srs. Vereadores do PSD, a seguinte Declaração de Voto:--  
 ---------- “Consideramos que o proposto nas alíneas a) e c) do ponto 3, do considerando A, 
é prejudicial aos comerciantes e a Armação de Pêra.”-------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente salientou que “o que se propôs à votação não são as 
actividades, mas sim os critérios de atribuição de venda ambulante.” -----------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

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

 


