
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 32  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ----------  
 ---------- -------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014  ----------------------  
 ---------- Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas quinze 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 3.474.869,45 € (três milhões, quatrocentos e 
setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), e o de 
operações não orçamentais é de 371.199,26 € (trezentos e setenta e um mil cento e noventa 
e nove euros e vinte e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente deu início aos trabalhos, tendo comunicado a renúncia de 
mandato apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Rodrigo Manuel Lamim das Neves. ------------------  
 ---------- Nessa sequência e estando presente a candidata imediatamente a seguir na lista 
definitiva apresentada pela CDU – Coligação Democrática Unitária para a Câmara Municipal, 
de acordo com os n.ºs 1 e 2, do art.º 79.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, 
portadora do Cartão do Cidadão n.º 9868132, após ter prestado juramento, foi a mesma 
empossada, encontrando-se o membro de pleno direito do exercício das suas funções 
enquanto vereadora do executivo camarário. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra “dando os parabéns à Exma. Sra. 
Eng.ª Maria Luísa Luís e desejando-lhe que desempenhe com compromisso e eficácia o que 
lhe for distribuído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Deixo também um lamento ao Sr. Vereador Dr. Rodrigo Neves, pelo facto de se ter 
candidatado e não ter conseguido desempenhar as suas funções. ------------------------------------  
 ---------- Neste momento o executivo camarário está composto com um senhor e duas 
senhoras.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – RENÚNCIA AO MANDATO APRESENTADA PELO EXMO. SR. 
VEREADOR DR. RODRIGO MANUEL LAMIM DAS NEVES. --------------------------------------------  
 ---------- Presente comunicação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – TOMADA DE POSSE DO MEMBRO QUE SUCESSIVAMENTE O 
SUCEDE NA LISTA, ENG.ª MARIA LUISA MEDEIRO CONDUTO LUÍS. ----------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO REFERENTE AO DIA 18 DE 
AGOSTO DE 2014, COMO DIA DE LUTO MUNICIPAL PELO FALECIMENTO DO SR. 
DOMINGOS ANTÓNIO SOTTA ESTEVENS, EX-PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
E DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------  
 ---------- Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ---   



 
 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 18 de agosto de 2014. ---------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 quinze horas e quarenta e cinco minutos e nada mais havendo a tratar foi, 
pela Sra. Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se 
lavrou a presente 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.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


