
 
 

 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 40  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- ------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014  --------------------  
 ---------- Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade 
de Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e trinta 
minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luíza 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, o Sr. Dr. Maxime de Sousa Bispo, Adjunto da Sra. Presidente 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 € 4.379.409,20 (quatro milhões, trezentos e 
setenta e nove mil, quatrocentos e nove euros e vinte cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de € 342.651,75 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um 
euros e setenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi aprovada a acta n.º 37 da reunião ordinária pública de Câmara, realizada a 01 de 
outubro de 2014.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente iniciou os trabalhos apresentando a resposta aos esclarecimentos 
solicitados pela Vereação não permanente: ------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Relativamente às empresas que fazem manutenção de viaturas e fornecem 
material (e os valores dos contratos), foi esclarecido que foi entregue, na reunião de Câmara 
de 04 de junho do corrente ano, uma listagem de empresas com os valores dos contratos; na 
presente data é distribuída uma relação das oficinas, que se anexa. ----------------------------------  
 ---------- Mais foi informado pela Sra. Presidente que, à data de 21 de outubro de 2014, o valor 
dos fundos disponíveis é de € 1.238.660,54 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, 
seiscentos e sessenta euros e cinquenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente prosseguiu os trabalhos dizendo que “gostaria de informar que o 
Orçamento do Município está a ser preparado/reestruturado, face à proposta do Orçamento 
de Estado para 2015, que vai dificultar, mais uma vez, a prossecução das políticas públicas 
desta autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 ---------- Já decorreram as reuniões com os Presidentes das Juntas de Freguesias, assim 
como com todos os partidos políticos que têm assento na Assembleia Municipal de Silves, 
tendo sido recolhidos os seus contributos.” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tomou de seguida a palavra o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, referindo que “o 
grosso dos trabalhadores da rede viária, electricistas, canalizadores e pedreiros estão a 
participar na preparação da Feira de Todos os Santos desta cidade, que ocorrerá de 30 de 
outubro a 02 de novembro próximos. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quero também informar que o Município de Silves e a Junta de Freguesia de Silves, 
em colaboração, estão a fazer a limpeza da zona junto à Praça de Silves. Uma reivindicação 
há muitos anos exigida pela população.” ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís passou, de seguida, a apresentar as suas 
informações, conforme a seguir se transcrevem: ------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- 1) Tiveram inicio, na segunda feira, dia 20 do corrente mês, os trabalhos de 
conservação e restauro das ruínas arqueológicas musealizadas do Castelo de Silves, sendo 
que os mesmos estão a ser realizados pelos trabalhadores do Município, mais concretamente 
pelo Sector do Património. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) O Museu do Louvre, em Paris, inaugurou na passada sexta feira, dia 17, uma 
exposição que integra uma “Pia de Abluções”, que é uma peça do nosso Museu Municipal de 
Arqueologia. Esta exposição é denominada [Le Maroc Medieval (1053-1465)]. A peça 
transitará, depois, para o Centro de Arte Moderna de Rabat, Marrocos; ------------------------------  
 ---------- 3) As candidaturas ao Programa Porta Jovem 65 tiveram apoio do Sector da 
Juventude, tendo sido submetidas pelo mesmo quinze candidaturas; ---------------------------------  
 ---------- 4) O CELAS – Centro de Estudos Luso Árabes de Silves, iniciou no dia 20 p.p., o 
curso anual de língua árabe, que irá decorrer na Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica, 
com uma aula por semana (segunda feira), em cooperação com a Câmara Municipal de 
Silves; -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5) Durante esta semana, de 20 a 24 de outubro, irão ser instalados em vários 
equipamentos do concelho, cerca de 14 totens (écrans touch screen) através do Projecto 
Odyssea Sudoe, projecto de valorização e promoção turística dos territórios com frente 
marítima ou fluvial, promovendo deste modo também as pequenas e médias empresas, os 
produtos locais, gastronomia e alojamento que o concelho tem ao dispor; ---------------------------  
 ---------- 6) De 25 de outubro a 30 de novembro irão decorrer, com o apoio do Município de 
Silves, programas que incluem a apanha de medronho, a degustação de produtos regionais 
onde se incluem também visitas à Quinta Pedagógica, promovidos pela Rota dos Vinhos e a 
Talurdinha; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 7) A Quinta Pedagógica tem, no decorrer deste ano, sofrido melhoramentos, tendo 
por objectivo tornar-se num local de excelência, quer a nível educacional, lazer, cultural, 
familiar e social. Neste último mês procedeu-se à recuperação de uma carroça algarvia. A 
Quinta tem mais um inquilino – o burro Jeremias, oferecido por um munícipe da Fonte de 
Louzeiros, a quem deixamos o nosso agradecimento público, pelo contributo. ---------------------  
 ---------- 8) A Casa-Museu João de Deus, em São Bartolomeu de Messines, comemora 17 
anos com um recital de canto e piano, no próximo dia 25 de outubro pelas 21h30, na Igreja 
Matriz dessa Vila. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9) O Centro Municipal de Marcha e Corrida iniciou a época, tendo como novidades, 
as modalidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9.1) “Silves a caminhar” (segunda e sexta feiras, das 16h30 às 17h15); -------------------  
 ---------- 9.2) “Silves a correr” (segunda e sexta feiras, das 17h15 às 18h00);  ----------------------  
 ---------- 9.3) “Silves strenght “(segunda e sexta feiras, das 17h15 às 18h00) nas piscinas; -----  
 ---------- Estas modalidades ocorrem na ciclovia, com partida nas Piscinas Municipais de 
Silves, e têm o apoio do Programa Nacional de Marcha e Corrida e do IPDJ – Instituto 
Português do Desporto e Juventude; ---------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 10) A XVII Subida Internacional do Rio Arade, evento decorrido no dia 18 do corrente 
mês, contou com a participação de 10 Clubes Portugueses e 7 Espanhóis num total de, mais 
ou menos, 300 participantes, contribuindo significativamente para o conhecimento e 
desenvolvimento da cidade de Silves; --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 11) Decorrerá, nos próximos dias 27 e 28 de outubro, em Pont de Saint Cyprien 
(Toulouse, França), o Seminário Final do Programa Odyssea Sudoe 2, que termina 
oficialmente no dia 31 de outubro; -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal de Silves será representada pelo Coordenador do Sector do 
Turismo, Pedro Garcia, e pela Sra. Vereadora do pelouro, Eng.ª Luíza Luís, no qual será dado 
a conhecer o trabalho desenvolvido em Silves, nomeadamente: produtos e ferramentas que 
valorizem os recursos locais e o seu impacto no potencial económico do Turismo Mar-Terra; -  
 ---------- 12) Passou no dia 20 de outubro, na RTP2, um documentário sobre Silves, gravado 
há alguns meses na nossa cidade; ------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 ---------- 13) No próximo dia 24, as Escolas, Associações e Colectividades do nosso concelho 
serão distinguidas pela Fundação Jack Petchey, com uma cerimónia de entrega de prémios 
de realização, que ocorrerá em Viena, Áustria. Infelizmente esta será a última cerimónia e 
respetivos prémios desta Fundação que, nos últimos 10 anos, em muito tem ajudado as 
nossas Escolas, Instituições e Colectividades, ao permitir que os referidos prémios 
monetários fossem aplicados para a beneficiação das respectivas comunidades e, em 
simultâneo, valorizassem individualmente alunos, professores, funcionários, atletas, dirigentes 
pela sua excelente prestação e desempenho. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Queremos deixar aqui expresso o nosso sincero agradecimento por este gesto 
gracioso e grandioso da Fundação Jack Petchey, que em muito ajudou o nosso concelho; 
 ---------- 14) No próximo dia 25 (sábado), o Castelo de Silves irá receber o evento da Porsche.  
 ---------- Tendo a Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luis terminado a sua intervenção, tomou a 
palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo que “chamo a atenção para os inertes 
(pedras, areias, cascalho, etc.) em Armação de Pêra, por causa de roturas enormes, na zona 
das Torres Ibérios, e ao pé da Rotunda da Água, perto do Restaurante do Turco, até à 
Rotunda dos CTT, assim como na Avenida do Rio, junto à Rotunda do Barco. Era importante 
o executivo remover esses detritos, que criam constrangimentos a quem ali anda. ---------------   
 ---------- Outra situação tem a ver com as roturas de água, como é o caso de uma que existe 
junto do Restaurante do Turco.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à ata da última reunião, queria que fosse acrescentado o motivo pelo 
qual me ausentei da reunião. Todos sabem o porquê pois estavam presentes -               - 
ausentei-me por causa de uma necessidade fisiológica, tendo pedido à Sra. Presidente que 
suspendesse a reunião por 1 ou 2 minutos. Todos sabem que tinha necessidade de ir à casa 
de banho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente frisou que ”o Sr. Vereador só disse que se queria ausentar.” ---------  
 ---------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retorquiu que “a minha solicitação não foi 
exata, mas tive de me ausentar temporariamente, tendo regressado passado dois minutos.” --  
 ---------- A Sra. Presidente disse que “esta correcção à ata nem merece a minha pronúncia.” --  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís interveio dizendo “também não merece a minha 
pronúncia, mas saliento que esta intervenção do Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, foi feita 
enquanto a Sra. Presidente estava no uso da palavra em resposta às questões do Sr. 
Vereador Rogério Pinto.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a sua intervenção e disse que “quanto aos 
contributos para o Orçamento do Município para 2015, gostaria que fossem explanados em 
ata, da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) São Marcos da Serra: --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Arranjo de uma estrada de acesso a Corte – Mourão; ------------------------------------------  
 ---------- Repavimentação da estrada Boião – Azilheira; e -------------------------------------------------  
 ---------- Reparação da rede de esgotos e estruturas de saneamento básico do Centro de Dia, 
Bombeiros, Estádio Municipal e zonas envolventes. --------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Algoz e Tunes: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Continuidade do projecto do Polidesportivo de Tunes; ------------------------------------------  
 ---------- Repavimentação da estrada que liga o Algoz à Guia, para evitar os acidentes que têm 
ocorrido; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Criar condições para o Mercado Municipal de Tunes; e ----------------------------------------  
 ---------- Arranjo dos acessos junto às Escolas EB1 e Jardim de Infância de Algoz, com ligação 
ao Centro de Saúde e Junta da Freguesia. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3) Armação de Pêra: -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Criar condições para que seja construído o edifício sede da Junta da Freguesia de 
Armação de Pêra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pavimentação da estrada que passa por trás do Parque de Campismo, que está 
localizado nas Freguesias de Armação de Pêra e Alcantarilha; -----------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Estrada do Quintão, ligação do concelho de Silves a Lagoa, freguesias de Armação 
de Pêra e Porches, também deve ser considerada pelo executivo; ------------------------------------  
 ---------- Terminar o arranjo da zona da frente mar, conhecida pelo Minigolfe, assim como 
colocação de um ponto de luz, que permita a realização de eventos; ---------------------------------  
 ---------- A obra do antigo Casino de Armação de Pêra; ----------------------------------------------------  
 ---------- Terminar a zona envolvente ao Estádio Municipal de Armação de Pêra; ------------------  
 ---------- Requalificação da Fortaleza, nomeadamente da sua Capela e das antigas instalações 
da GNR (Museu do Mar); e ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Criação de dois espaços ajardinados, um na Urbanização da Panasqueira, com 
implantação de um Parque Infantil, e outro na Quinta dos Arcos, com um Parque Geriátrico. --  
 ---------- 4) Alcantarilha/Pêra: --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estrada por trás do Parque de Campismo; ---------------------------------------------------------  
 ---------- Arranjo do largo envolvente ao Mercado Municipal; e -------------------------------------------  
 ---------- Desenvolver um processo para criação da variante Alcantarilha, para escoar os 
veículos pesados do centro histórico de Alcantarilha. ------------------------------------------------------  
 ---------- 5) Silves: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Arranjo da zona envolvente da Casa Mortuária; --------------------------------------------------  
 ---------- Retirada da conduta de água que atravessa a Ponte Velha; ----------------------------------  
 ---------- Estabelecer as ligações de fornecimento de água entre Falacho e Odelouca; -----------  
 ---------- Apresentação de uma proposta para aquisição da Fábrica do Inglês, por parte do 
Município, com plano de pagamentos a médio-longo prazo a apresentar à Caixa Geral de 
Depósitos, resolvendo o problema do Museu da Cortiça; e -----------------------------------------------  
 ---------- Repavimentação do Parque de Estacionamento junto às Piscinas Municipais de 
Silves. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6) São Bartolomeu de Messines:----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Colocação de novo tapete no Estádio Municipal; -------------------------------------------------  
 ---------- Pavimentação da estrada Traviscal-Mouricão; ----------------------------------------------------  
 ---------- Ampliação da rede de água e esgotos das populações dela carecida; ---------------------  
 ---------- Em relação aos subsídios impostos, julgo que será de manter, atendendo à inflação; -  
 ---------- Importa também requalificar o Bairro Caixa d’Água, no âmbito da Ação Social; e -------    
 ---------- Resolver as dificuldades das corporações de Bombeiros de Silves e de São 
Bartolomeu de Messines, criando uma taxa Municipal de protecção civil. Há dois modelos, de 
que tenho conhecimento, a vigorarem aqui no Algarve. Uma taxa anexada ao consumo de 
água, que os Serviços estavam a analisar no mandato anterior. E, neste momento, o modelo 
da Câmara Municipal de Portimão que é um modelo mais abrangente. -------------------------------  
 ---------- Estes são os nossos contributos para a proposta de orçamento, ficando a aguardar 
que o executivo municipal permanente suporte o proposto pela bancada do PSD. ----------------   
 ----------  A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra referindo que “rejeito a 
afirmação da Sra. Presidente ao dizer que a votação da proposta para secretariar as reuniões 
da Câmara Municipal de Silves tem um cariz político, pois não sabemos a filiação política das 
pessoas, mas tão só a discordância pelo afastamento da funcionária que secretariava as 
reuniões de Câmara, designada na altura por unanimidade.” --------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís interveio refutando. -----------------------------------------  
 ---------- Retomando a sua intervenção a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto disse “se 
há uma conotação política, não tem nada a ver com o PSD.” --------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “dou aqui por reproduzida a reunião 
que a Sra. Dra. Fátima Matos e o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tiveram, ontem, dia 21 de 
outubro, com o executivo permanente, para apresentar a nossa posição em relação ao 
Orçamento para 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na reunião ordinária pública de Câmara do dia 01 do corrente mês, falámos sobre um 
caso situado no Poço Frito, freguesia de Alcantarilha, relativamente a um sinal rodoviário 
existente numa estrada em que era habitual haver uma intervenção da GNR, para controlo de 
velocidade dos utentes da via. Fiquei com a certeza que o local não era identificado como 



 
 

 

 

povoação. Sendo assim, é importante informar o Comando Distrital da GNR, bem como o 
Posto de Albufeira, com a responsabilidade da fiscalização rodoviária nessa estrada, que a 
velocidade permitida no local é de 70kms à hora. Ou seja, no local, Estrada Nacional 260, 
Poço Frito, junto ao café Martins - Silves, por não se tratar de uma povoação, nem haver uma 
placa a identificar o início da mesma, deverão os Serviços providenciar para que este aspecto 
seja esclarecido e informadas as autoridades da GNR. ---------------------------------------------------  
 ---------- Preciso que os Serviços me entreguem uma listagem das obras adjudicadas por 
ajuste directo, desde o início do Verão até à presente data. ----------------------------------------------  
 ---------- Gostava de saber se, em função do esclarecido pela Sra. Vereadora Eng.ª Luíza 
Luís, foi feito algum protocolo com o CELAS – Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves.”-----  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís esclareceu que “relativamente ao CELAS, tal 
como já foi referido na última reunião de Câmara, ainda não se encontra elaborado um 
protocolo. Ainda nos encontramos em fase de conversação e até pelo que aqui foi referido na 
reunião anterior, existem alguns pontos que têm, claramente, de ser esclarecidos. ---------------  
 ---------- Em relação à utilização das instalações por esta Associação, trata-se de uma 
parceria com a autarquia, à semelhança do que acontece com outras Associações do 
concelho, que solicitam a utilização dos equipamentos camarários. -----------------------------------  
 ---------- Em relação aos contributos que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto deixou em ata para 
o Orçamento, tal como foi referido pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, os mesmos foram 
ontem referidos e abordados na reunião com o executivo. De referir que, à semelhança do 
que se passou com a bancada do PS, foi desde logo informado quais as propostas deste 
executivo permanente para o orçamento, pelo que do rol de contributos agora explanados 
pelo PSD, grande parte já consta da proposta do executivo permanente CDU.” --------------------    
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “a gestão e a forma de apresentação 
de contributos para o Orçamento diz respeito, única e exclusivamente, aos Srs. Vereadores 
PSD, assim como das orientações emanadas da sua concelhia. ---------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra realçando “quero dizer ao Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa que as alterações sinaléticas nas estradas municipais e outras, são da 
responsabilidade da Comissão de Trânsito, com reunião no próximo mês de novembro. --------  
 ---------- Quanto ao que foi referido pela Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, apenas 
quero citar, mais uma vez, que esta proposta de nomeação para Secretária das reuniões de 
Câmara teve apenas como principal fundamento a funcionalidade do serviço, e dando 
continuidade  uma prática que vinha sendo seguida, ou seja, a pessoa responsável pela área 
administrativa deveria ser a pessoa designada para secretariar as reuniões de Câmara. 
Repito: funcionalidade dos serviços. E volto a repetir: a Sra. Dra. Dina Baiona não faz parte 
da Divisão Jurídica e Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente aos contributos para a proposta do orçamento municipal para 2015, e 
como já foi dito por mim, essa proposta foi apresentada às várias forças políticas e, em sede 
de reunião, o executivo municipal permanente explicou o porquê de algumas outras previstas 
para 2014, ainda não terem iniciado. Assim como, após um estudo prévio de prioridades no 
que respeita à satisfação das necessidades da população, o executivo municipal permanente 
apresentou aquilo que considerava como importante e susceptível de estar previsto no 
Orçamento para 2015. O executivo municipal permanente dá este contributo pelo facto de se 
ter feito um levantamento das prioridades na resposta aos anseios das populações, revelando 
que este executivo municipal permanente é próximo das mesmas. Contudo, na proposta de 
Orçamento para 2015 devem estar explanados contributos das várias forças políticas. E mais: 
de referir que haverá um reforço das rúbricas para as colectividades, nomeadamente 
corporações de Bombeiros, e além disso há-de ser introduzida uma nova rúbrica para 
entidades religiosas católicas e outras. Como é do conhecimento de todos, o Orçamento terá 
de ser votado até ao próximo dia 31 de outubro, o que torna difícil haver uma próxima reunião 
para apresentar, conforme pedido pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, as contrapropostas do 
executivo municipal permanente. Relembro, e não foi determinado por nós, que a proposta do 
Orçamento de Estado só foi tornada pública a 15 de outubro último, e é-nos exigido que a 



 
 

 

 

nossa proposta de Orçamento do Município para 2015 seja votada até 31 de outubro. Assim, 
não vejo outra hipótese que toda a discussão em matéria de contrapropostas ocorra aqui, em 
reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Volto a alertar todos para a situação financeira do Município - o mesmo está a 
cumprir vários acordos de pagamento de quantias avultadas: refiro-me aos empréstimos 
bancários, à Viga d’Ouro (ao longo de todo o mandato), à Águas do Algarve. Estamos a pagar 
a vinte e três dias os credores/fornecedores da autarquia. E isto tudo sem esquecer que esta 
autarquia irá ser penalizada pelo pagamento do FAM (Fundo de Apoio Municipal), na ordem 
dos € 300.000,00 (trezentos mil euros), criado pelo Governo e que nos obriga a suportar a má 
gestão de terceiros. Assim sendo, e atendendo às prioridades consideradas pelo executivo, e 
face ao quadro comunitário que se avizinha, que já não contempla apoios à pavimentação e 
repavimentação de estradas, tal como abastecimento de água, saneamento e tratamento de 
resíduos (o que ainda estava previsto nos últimos quadros de apoio comunitário), dificilmente 
vamos poder acatar alguns dos contributos da bancada do PSD, nestas matérias. No entanto, 
iremos desenvolver todos os esforços para que estradas, abastecimento de água e 
saneamento, sejam objecto de investimento público, na medida das possibilidades da 
autarquia, não deixando de estar contemplados em Orçamento, face aos fundos disponíveis. -   
 ---------- A proposta de Orçamento para 2015, irá contemplar, nalgumas freguesias, a 
pavimentação de caminhos e requalificação da rede de abastecimento de água e 
saneamento.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente alterou a ordem da discussão dos pontos da Ordem de Trabalhos, 
passando a ser primeiramente discutido o seu ponto 6.12 - Proposta de nomeação de 
Secretário das reuniões da Câmara Municipal de Silves.  -------------------------------------------------  
 ---------- Assim a Sra. Presidente passou a dizer que: apresento a respectiva proposta para 
nomear quem passe a secretariar as reuniões de Câmara de hoje em diante, salientando que 
esta proposta provém da nova estrutura orgânica, uma vez que a nova Divisão incluí os 
serviços Jurídicos e Administrativos. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Considerou este executivo que a responsável por esta nova Divisão deveria também 
secretariar as reuniões de Câmara.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “em nome do PSD, eu e a 
Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, estranhamos a proposta da nomeação de uma 
nova pessoa, quando quem estava a secretariar as reuniões de Câmara foi aceite por 
unanimidade. Para que haja uma nova nomeação terá que haver uma exoneração. --------------  
 ----------  Assim, e em termos legais, e conforme havia sido deliberado por este Órgão, quem 
deveria desempenhar estas funções deveria ser a Sra. Dra. Dina Baiona. Uma vez que a 
mesma não foi exonerada por este Órgão, estranhamos que o executivo permanente 
apresente uma proposta com a nomeação de outro técnico para dar apoio e secretariar as 
reuniões da Câmara Municipal de Silves.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a sua intervenção voltando a referir que “face à nova 
estrutura orgânica, que está em vigor, a Divisão dos Assuntos Jurídicos engloba a antiga 
Divisão Administrativa e, atendendo a esta nova realidade, considera este executivo 
permanente que seja designada a Sra. Dra. Isabel Cabrita. Quanto à referida exoneração da 
Sra. Dra. Dina Baiona, os Serviços consideram que não é preciso apresentar a sua 
exoneração, uma vez que a apresentação desta proposta anula a anterior.” ------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa salientou que “para nós há uma questão prévia 
que deve anteceder a votação da proposta da Sra. Presidente, uma vez que existe uma 
deliberação do Órgão há cerca de um ano, em que foi aprovado, por unanimidade, o nome da 
Sra. Dra. Dina Baiona, para secretariar a Vereação. Para que se proceda à votação da 
proposta da Sra. Presidente, terá que haver uma nova deliberação a anular a anterior. Por 
isso importa perguntar à Vereação, por voto secreto, se se mantém ou não a esta anterior 
deliberação de há um ano atrás. É uma questão formal, mas pensamos que está revestida de 



 
 

 

 

bom senso e salvaguarda a posição de todos os visados neste processo. Ou seja, 
salvaguardando a dignidade pessoal de cada um e de todos.” ------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse “voltando ao que está a ser proposto, volto a referir que esta 
proposta vem a deliberação de Câmara devido à funcionalidade dos Serviços e a mesma não 
carece de anulação da anterior deliberação, pois com esta proposta, consequentemente, 
apresenta-se outra pessoa para secretariar as reuniões. Volto a frisar que esta proposta 
provém do facto de existir uma nova orgânica, para além disso, e principalmente, para 
garantir a funcionalidade dos Serviços.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Voltando a intervir, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu que “a nova orgânica 
permite conceber qualquer uma destas soluções e no caso em apreço a decisão não é da 
competência da Sra. Presidente, daí que vem à reunião de Câmara, ou seja é o Órgão 
Executivo que se pronuncia sobre esta matéria; por outro lado e pelo que julgo saber, as 
deliberações camarárias só podem ser revogadas, expressamente, por outra deliberação, 
logo parece-me e registo que antes da votação da proposta da Sra. Presidente, deverá haver 
uma votação da proposta que avançará para a manutenção ou revogação do que foi decidido 
há cerca de um ano, pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Já agora, para informação própria, solicitava à Sra. Presidente que fizesse chegar um 
parecer dos funcionários que me garanta não ser necessária a votação do que propõe. 
Aguardo, assim, a gentileza de entregar este documento subscrito e assinado, que me 
enriquecerá seguramente.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou novamente a palavra referindo que “não tenho dúvidas do 
seu enriquecimento com o que possa vir a ser subscrito, mas agarrando nas suas palavras, 
“as deliberações camarárias só podem ser revogadas, expressamente por outra deliberação”, 
o que também fundamenta o facto da proposta vir a reunião de Câmara para ser deliberada. -  
 ---------- Contudo estranho esta atitude da vereação não permanente, relativamente a um 
processo que tem a ver com a funcionalidade dos Serviços da Câmara. -----------------------------  
 ---------- O que está a ser decidido aqui e que já foi referido atrás, tem a ver com rigor e 
optimização dos Serviços da Câmara, nomeadamente desta Divisão Jurídica e 
Administrativa.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No fim desta intervenção, a Sra. Presidente ausentou-se da sala. --------------------------  
 ---------- Tomou a palavra o Sr. Dr. Maxime de Sousa Bispo salientando que “a Sra. 
Presidente, naquilo que foi solicitado pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, no sentido de 
haver um parecer jurídico sobre a apresentação desta proposta, pediu a minha presença 
para, na qualidade de Jurista, pronunciar-me sobre a legitimidade desta proposta, face à 
proposta anteriormente apresentada sobre o mesmo assunto. ------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tem legitimidade para apresentar ao Órgão Câmara Municipal as 
propostas que entender por convenientes, nomeadamente no que respeita à condução dos 
trabalhos do Órgão Executivo que dirige, onde se inclui a possibilidade de propor a nomeação 
do Secretário das reuniões de Câmara. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por seu turno, o Órgão Câmara tem competência para deliberar no caso de ser 
apresentada uma proposta quanto à nomeação de um Secretário, implicando a substituição 
do anterior. Havendo a concordância do Órgão Câmara bastará que fique a constar da 
decisão que integra a nomeação a revogação expressa da anterior deliberação. ------------------  
 ---------- No caso disso não ficar expresso na deliberação, poderá, em última análise, 
considerar-se ter havido uma revogação tácita. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Considero, assim, não haver necessidade de ocorrer qualquer exoneração prévia da 
pessoa que anteriormente desempenhava as funções em causa.” -------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio novamente dizendo que “em primeiro 
lugar o Sr. Dr. Maxime de Sousa Bispo desempenha no GAP (Gabinete de Apoio à 
Presidência) funções políticas. É uma opinião que respeito, mas eu tenho uma opinião 
contrária, ou seja, reafirmo que tem que haver uma revogação expressa numa deliberação de 
Câmara, enquadrada na proposta da Sra. Presidente. -----------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Não é a substituição, é a nomeação, qualquer nomeação. Havendo uma nomeação, 
não no decurso do mesmo mandato da mesma vereação, seria de bom senso que a vereação 
não permanente se pronunciasse. Não está em causa a legitimidade. Poderá estar em causa 
é a legalidade. Perante isto, espero que o parecer ou pareceres me sejam entregues; que a 
DJA (Divisão Jurídica e Administrativa) se pronuncie sobre esta questão.” --------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou novamente a palavra referindo que “gostaria de dizer o 
seguinte e vou dizê-lo de forma concreta: quando Vereadora não permanente, este Órgão 
Câmara solicitou mais que uma vez, e em termos jurídicos, esclarecimentos ao Chefe de 
Gabinete da altura, Sr. Dr. Luís Santos, e em tempo algum foi colocada a questão de o 
mesmo ter ou não um cargo político, e concordei com esses pedidos de esclarecimentos que 
foram dados no âmbito jurídico. Não compreendo a constante “desvalorização” da pronúncia 
de um Jurista que é reconhecido pelo seu excelente desempenho nesta Câmara, só porque o 
mesmo é Adjunto da Sra. Presidente. O que se propõe com esta proposta é que a mesma 
explane, aquando da sua deliberação, que é revogada a deliberação anterior, tida na reunião 
ordinária de Câmara de 25 de outubro de 2013, é  isso que aqui se propõe, e que seja 
deliberado nomear a Dra. Isabel Cabrita. Volto a referir que esta proposta vem da 
necessidade de optimizar os Serviços, pois considero que a pessoa que secretaria as 
reuniões deverá ter o conhecimento pleno quer a nível administrativo e também jurídico.” ------  
 ---------- O Sr. Dr. Maxime de Sousa Bispo retomou a sua intervenção e disse “gostaria 
apenas de acrescentar que os receios ou o temor do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa quanto 
a uma suposta ou alegada irregularidade deixam de fazer sentido a partir do momento em 
que a deliberação expressamente revoga a anterior. Posso também acrescentar que, no 
exercício das minhas funções enquanto jurista e enquanto adjunto, confrontei-me com 
inúmeras deliberações do Órgão Câmara nesse sentido, sem que se tivesse colocado 
qualquer questão de irregularidade.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, fazendo uso da palavra, disse que “queria 
manifestar aqui, em termos pessoais e em nome da bancada do PSD, o maior respeito pela 
Sra. Dra. Dina Baiona. Enquanto Secretária das reuniões de Câmara sempre teve, da parte 
dos vários executivos que foram passando, a aceitação, por unanimidade, por deliberação, 
por todos e por todas as forças políticas representadas na Câmara. Quero salientar o grande 
desempenho, dedicação, competência e profissionalismo, demonstrados por esta técnica ao 
longo dos anos em que deu apoio de secretariado a este Órgão. Se, efectivamente, tivesse 
havido um mau desempenho pela técnica Dra. Dina Baiona, com certeza que este Órgão teria 
deliberado que estas funções fossem desempenhadas por outro profissional desta autarquia. 
Por tudo o que eu disse, vejo que é uma situação pouco digna para a pessoa em causa, e 
posso dizer até humilhante, a forma como é proposto o seu afastamento.” --------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente disse que “antes de colocar a proposta à votação gostaria de falar 
da minha experiência e do bom senso que as forças políticas tiveram ao longo de vários anos, 
no que se refere ao que foi dito pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto quanto ao desempenho 
da Sra. Dra. Dina Baiona, como Secretária das reuniões de Câmara. Foi meu entendimento, e 
parece-me entendimento das outras forças políticas, ao longo de vários anos, apesar de me 
cingir só aos últimos quatro anos, que cargos que fossem de nomeação seriam de decisão do 
executivo permanente legitimamente eleito pela população, daí as propostas de decisão 
relativamente a esses cargos de nomeação, como é o caso do Secretário de reunião de 
Câmara. Consideramos que, quer no passado, quer agora, será o executivo permanente que 
melhor saberá propor relativamente a esses cargos, para defender a operacionalização dos 
serviços no sentido de optimizá-los. Assim sendo, a proposta é que o ponto 6.12 seja 
submetido a escrutínio secreto, sendo que quem escreve “sim” - concorda; quem escreve 
“não” - não concorda; ou poderá ainda ser em “branco””. -------------------------------------------------  
 ---------- Foi então efectuado escrutínio secreto, sendo que a proposta não foi aceite com 
quatro votos contra e três votos a favor. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou novamente a palavra dizendo que “a 
Vereação do Partido Socialista viabilizou a proposta da nova estrutura orgânica proposta pela 



 
 

 

 

Vereação da CDU. Entendemos que o que está em causa no presente em nada põe em 
causa a governabilidade dos Serviços. Além do mais, parece-nos que a Câmara, 
francamente, teria previamente de se pronunciar sobre o proposto o deveria fazer no início 
desta discussão. Esta competência de designação de Secretário pertence ao Órgão Coletivo. 
Não posso acreditar, aliás recuso-me mesmo a acreditar, que nesta Câmara não existam 
funcionários que possam ser utilizados e rentabilizados quando existe interesse público. 
Repito: recuso-me a acreditar, mas em consciência não posso permitir que um funcionário 
que foi escolhido há cerca de um ano, com provas dadas nesta função, seja demitido na 
proposta da Sra. Presidente da Câmara. Cá está, é uma questão humana de dignidade 
pessoal que eu não podia deixar passar em branco. Nunca o fiz ao longo deste mandato e 
não iria permitir que agora houvesse excepção. Por outro lado, a actual Chefe de Divisão 
Jurídica e Administrativa, conforme foi decidido pela Sra. Presidente da Câmara, poderá 
sempre participar nas reuniões de Câmara, como tem vindo a acontecer. ---------------------------  
 ---------- Não está assim em causa a competência pessoal e profissional de nenhuma das 
visadas, mas sim uma questão de princípio, que em consciência não posso transigir. -----------  
 ---------- Finalizo repetindo que a vereação do Partido Socialista e os membros do Partido 
Socialista na Assembleia Municipal viabilizaram a proposta da estrutura orgânica apresentada 
pelo executivo permanente (CDU). Os funcionários devem acatar as orientações do executivo 
e, assim, seguramente a Sra. Presidente irá solicitar que a Sra. Dra. Dina Baiona se 
mantenha na função de Secretária, devendo a Sra. Presidente da Câmara proporcionar-lhe os 
meios materiais e mais necessários para o exercício dessas funções.” -------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou novamente a palavra dizendo que “eu gostaria de, face à 
não aprovação da proposta, dizer o seguinte: o Sr. Vereador Rogério Pinto disse que ao longo 
de vários anos, nomeadamente do lado do executivo PSD, que a proposta por eles 
apresentada, relativa à nomeação da Sra. Dra. Dina Baiona para secretariar as reuniões, 
nunca foi colocada em causa pelas várias forças políticas representadas neste Órgão. Como 
diz o provérbio: “para bom entendedor meia palavra basta”. Ou seja, considerando que cabe à 
força politica eleita, como executivo municipal permanente, decidir a funcionalidade dos seus 
Serviços e de quem nomeia, porque é ela que por sufrágio representa democraticamente a 
população. Quando se fala da nomeação de quem irá secretariar as reuniões, fala-se da 
nomeação de uma outra pessoa pela força politica democraticamente eleita. Este executivo 
permanente sente uma forte responsabilidade no sentido de a função pública ser reconhecida 
de uma forma nobre, daí estar ao longo deste tempo, desde que tomei posse, a reorganizar 
os Serviços. Procuramos potenciar e optimizar o serviço público em geral aos nossos 
munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esta DJA (Divisão Jurídica e Administrativa) tem uma Chefe de Divisão. Tem sido 
prática ao longo de vários anos ser essa a pessoa (desde o 25 de abril de 1974) proposta 
para Secretário das reuniões de Câmara. Devo ainda dizer que é compreensível que fosse 
agora também proposto a actual Chefe de Divisão, devido às competências da DJA e ao 
conhecimento que detém sobre a funcionalidade do Órgão Câmara. Comunico novamente a 
este executivo que a Sra. Dra. Dina Baiona não faz parte da DJA.” ------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Luís tomou seguidamente a palavra salientando 
que ”mais uma vez são feitos juízos de valor nos quais este executivo permanente não se 
revê, de forma alguma. Nunca foi prática, até ao momento, reutilizar “funcionários” quando 
existe interesse político. Como foi expresso pela Sra. Presidente, trata-se de uma 
reorganização funcional. Lamento que uma proposta de secretariar as reuniões de Câmara 
tenha sido discutida durante mais de hora e meia. Gostaria de ver este tempo utilizado para 
discutir assuntos com real e efectivo interesse para a vida dos munícipes.” -------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio novamente e disse “quero relembrar a 
Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luis que quem conduz os trabalhos é a Sra. Presidente. ------------  



 
 

 

 

 ---------- Só há cerca de cinco minutos, pôs a proposta à votação. Por outro lado, lamento que 
todo o trabalho e propostas construtivas que tenho trazido a esta reunião mereça este tipo de 
comentário e registo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís retomou a sua intervenção e disse “em relação ao 
que foi dito pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, este executivo permanente (não só eu), 
reconhece as propostas construtivas que possam e têm vindo da Vereação não permanente 
e, por isso, sempre que exequíveis, as tem incluído nos seus trabalhos. -----------------------------  

 ---------- Neste caso concreto, não consigo vislumbrar a construtividade da forma de votação 
relativamente à proposta aqui presente.” ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “estaremos sempre disponíveis para 
discutir todos os assuntos que vêm a este Órgão, independentemente do tempo que levar a 
sua discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entendemos que a discussão não se traduz em tempo perdido, mas sim pelo 
contrário, é um tempo em que todos, com certeza, depois da discussão teremos um momento 
de decisão de acordo com aquilo que consideramos pertinente na discussão de qualquer 
assunto. Esta discussão e as decisões que dela advêm, vêm com certeza ao encontro dos 
interesses dos munícipes do concelho de Silves.” ----------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho dizendo que “para memória 
futura, no mandato do Sr. Presidente Dr. Rui de Morais (do PS), quem secretariava estas 
reuniões de Câmara era a Sra. D.ª Ilda Rego, da Divisão Administrativa; no mandato do Sr. 
Presidente José Viseu, também do PS, era a mesma pessoa que secretariava as reuniões da 
Câmara Municipal de Silves; no mandato do Sr. Presidente Eng.º Francisco Matos, do PS, 
continuou sendo a Sra. D.ª Ilda Rego; nos oito anos de Presidência do Sr. José Viola (CDU), 
manteve-se o mesmo critério, continuando a ser o responsável da área Administrativa a 
secretariar as reuniões de Câmara; no mandato da Sra. Presidente Dra. Isabel Soares (PSD), 
assim continuou; e no mandato do Sr. Dr. Rogério Pinto (PSD) nada mudou. Mais nada tenho 
a acrescentar. Quem ler esta ata irá seguramente tirar as devidas ilações.” -------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “em complemento à intervenção do Sr. 
Vice-Presidente Mário Godinho, e também para memória futura, esclareço que nunca houve, 
até ao presente, uma nomeação para desempenhar estas funções, pois escolhia-se por 
unanimidade. E nunca aconteceu que a pessoa escolhida não cumprisse essas funções até 
ao fim do mandato em vigência. Nunca se verificou uma interrupção para a sua substituição.”  
 ---------- A Sra. Presidente salientou que “para terminar, então, gostaria de dizer o seguinte: 
esta proposta não veio aqui sem que antes o executivo permanente tivesse uma conversa 
com a pessoa que secretariava os serviços (Sra. Dra. Dina Baiona). Foi conversado, 
ponderado e compreendido pela mesma. Como já foi dito, a Sra. Dra. Dina Baiona já não 
integra a DJA. Assim sendo, não compreendo a atitude deste executivo não permanente, pois 
uma pessoa que não faz parte dos serviços administrativos desta Câmara, terá dificuldade, 
seja qual for o papel que desempenhe nos Serviços, quer como Chefe de Divisão, quer como 
técnico superior, ou outra qualquer categoria. Assim, sou levado a acreditar, atendendo ao 
que foi dito pelos Srs. Vereadores com mais trabalho político experienciado do que o meu, 
que esta atitude não pode servir de joguete político. Saliento que, pelo executivo não 
permanente foi falado de dignidade pessoal, do mérito da pessoa em questão. Assim, 
pergunto e atendendo à realidade, se a actual Chefe da DJA não tem dignidade e mérito para 
desempenhar tal cargo? Volto a referir que este executivo permanente, legitimamente e 
democraticamente eleito, quer trabalhar e dar uma plenitude de condições de trabalho aos 
Serviços e dignificar qualquer trabalhador deste Município. Nada é eterno. A realidade exige 
mudanças que não estão a ser permitidas pela Vereação não permanente, dificultando o 
trabalho do executivo permanente. Volto a referir que estas mudanças, e outras, têm sido 
concertadas com os trabalhadores e nunca menosprezando a sua própria dignidade, mas 



 
 

 

 

potenciando aquilo que tudo tem de melhor em orgânicas que apresentam carências a 
solucionar. Saliento e termino, voltando a repetir que esta alteração tem a ver com a realidade 
e momento histórico actual. Foi concertado com a Sra. Dra. Dina Baiona, quando é certo que 
a mesma não faz parte da DJA.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE, REFERENTE A 
PARCELA DE TERRENO, SITO EM CANAIS, TUNES. ---------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Carlos Manuel Nunes Nunes. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação, e certificar 
em conformidade com a proposta. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE VEDAÇÃO EM 
PRÉDIO SITO EM VALA, ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Gabriel Valente Lopes. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar autorizar a pretensão, nos termos da informação. ------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE GABINETE DE COBRANÇA 
DE APOIO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SITO NA RUA D. JOÃO II, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Bentes Costa, Lda.. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e parecer da Freguesia de 
Armação de Pêra, dos quais se anexa fotocópia e se dão por transcritos.-----------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião de Câmara. ----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE MORADIA E MUROS, LOTE 9, URBANIZAÇÃO DO BARROCAL, PÊRA. ----------------------   
 ---------- REQUERENTE: Victor Manuel de Jesus Simões. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar aceitar a comunicação prévia, nos termos da informação. -  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO, SITA EM QUAINTA DO ROGEL, UNIÃO DAS FREGUESIAS E 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Bernardete dos Santos Lima Nascimento. -----------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A EDIFICAÇÃO SITA NA RUA 1.º DE 
MAIO, N.º25, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves -----------------------------------------------------  
 ---------- PROPRIETÁRIO: Maria Natália Correia da Palma. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- O Sr. Vererador Dr. Fernando Serpa, fazendo uso da palavra disse que “a Sra. 
Presidente, enquanto responsável pela Proteção Civil, deve promover todas as diligências 
para assegurar a segurança de pessoas e bens. ------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar notificar os proprietários, nos termos conjugados das 
disposições constantes do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as posteriores alterações, 
do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e edificação, para no prazo de 60 
(sessenta) dias proceder à realização das obras necessárias a colmatar as deficiências 
constantes do auto de vistorias. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA À EDIFICAÇÃO SITA NA RUA DA 
LIBERDADE, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- PROPRIETÁRIO: Fernando Silva. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vererador Dr. Fernando Serpa, fazendo uso da palavra disse que “a Sra. 
Presidente, enquanto responsável pela Proteção Civil, deve promover todas as diligências 
para assegurar a segurança de pessoas e bens. ------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar notificar os proprietários, nos termos conjugados das 
disposições constantes do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as posteriores alterações, 
do RGEU e do Regulamento Municipal de Urbanização e edificação, para no prazo de 60 
(sessenta) dias proceder à realização das obras necessárias a colmatar as deficiências 
constantes do auto de vistorias. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NOS N.ºS 71 A 75 DA 
RUA NOVA DA BOAVISTA, SILVES. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Josezinha de Jesus Correia e outros. ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO DL N.º 139/89, PARA 
A HERDADE DO AÇÔR, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Portucel Soporcel Florestal, S.A.. ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e parecer da DRCAlgarve - 
Direção Regional de Cultura do Algarve, dos quais se anexa fotocópia e se dão por 
transcritos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar tomar conhecimento do parecer favorável emitido pela 
DRCAlgarve, sobre o pedido de realização de trabalhos arqueológicos. ------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO NA TORRE, QUNTA 
QUEIMADA, LOTE 4, ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Olindina Soares da Luz Neto. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimentos de alojamento local de acordo com a informação. ----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO NAS FERRARIAS, 
ALGOZ.  
 ---------- REQUERENTE: José Manuel Cabrita Martins. ----------------------------------------------------  



 
 

 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local, com a informação. -------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, EM PRÉDIO SITO EM SANTO ESTEVÃO, 
SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Dennis Harrison. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local, com a informação. -------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa declarou-se impedido, tendo-se ausentado da 
sala. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA SITA EM 
CANHESTROS, SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rosa Maria Correia Romão Ribeiro Nunes. ---------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul, dos quais se anexa fotocópia e se dão por transcritos.  --------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar tomar conhecimento do teor do Acórdão proferido pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul, que confirma a improcedência da declaração de nulidade 
dos despachos praticados no âmbito do presente processo. ---------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.14 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA, EM 
PRÉDIO SITO NA FRANQUEIRA, SILVES. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Vicent John Davis e Jean Davis.----------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Gestão Urbanística, das quais se anexa 
fotocópia e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO AO USO DE FRAÇÃO F, DA RUA 
DA IGREJA, ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: João Pedro Gonçalves Cabrita. -------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da Divisão de Gestão Urbanística e Ata da Assembleia Geral 
de Condóminos, das quais se anexa fotocópia e se dão por transcritos.  -----------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, 
SITA NA RUA DA AUDIÊNCIA, N.º16, EM ALCANTARILHA. --------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ricardo Miguel Correia Martins. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística e exposição do Sr. Arqt.º 
Marco Pereira, dos quais se anexa fotocópia e se dão por transcritas.  -------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PERMUTAS E ATRIBUIÇÕES DE FOGOS 
MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações do Sector de Acção Social, das quais se anexa fotocópia e se 
dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Concordar com o teor da informação prestada pelo Sector da Acção 
Social. Deliberar autorizar a atribuição do fogo municipal, sito em Bairro da Caixa d’Água, 
Lote 7-r/c-Esq.º, a Pedro José Montes, estabelecendo que a renda será no montante de 
23,11€ e o contrato terá a duração de 1 ano, renovável por iguais períodos. ------------------------  
 ---------- Concomitantemente, cessar o contrato de arrendamento em vigor. -------------------------  
 ---------- Mais se delibera autorizar a atribuição do fogo municipal, sito em Bairro da Caixa 
d’Água, Lote 1-3.º-Dt.º, a Catarina Lopes da Silva, estabelecendo que a renda será no 
montante de 55,39 € e o contrato terá a duração de 3 anos, renovável por iguais períodos. ----   
 ---------- Bem como autorizar a atribuição do fogo municipal sito em Bairro Caixa d’Água, Lote 
1-1.º-Esq.º a Anabela da Encarnação Santos, estabelecendo que a renda será no valor de 
9,58 € e o contrato terá a duração de 3 anos, renovável por iguais períodos. -----------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICABILIDADE DE SISTEMA MÉTRICO PARA 
ATRIBUIÇÃO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA. --------------------------------------------------------------   

 ---------- Presente informação e ata n.º 3 da Comissão de Toponímia, bem como proposta da 
Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica, das quais se anexa fotocópia 
e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar aprovar a proposta de implementação do sistema métrico 
para a atribuição da numeração de polícia, tal como foi presente e aprovado pela Comissão 
de Toponímia em reunião de 09 de Setembro de 2014. Remeter à DGU para elaboração de 
proposta de regulamento que contemple as alterações propostas ora aprovadas. -----------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, NO ÂMBITO DO PAIIS - PROGRAMA DE APOIO 
A INSTITUIÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL, A CANTINAS SOCIAIS. ---------------------------  
 ---------- Presente informação do Sector de Acção Social, bem como informação e ficha de 
cabimento, das quais se anexa fotocópia e se dão por transcritas.  ------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar proceder ao pagamento da quantia de 5,00 € (cinco euros) 
à Santa Casa da Misericórdia de Silves, correspondente ao fornecimento de uma refeição, 
nos termos das informações prestadas pelo Sector de Acção Social. ---------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO E DE LICENÇA DE 
OCUPAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PARA REALIZAÇÃO DO RALI SPRINT DE VILA DE 
MESSINES, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2014, DAS 
09H00 ÀS 19H00, BEM COMO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
RESPECTIVAS TAXAS. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Clube Automóvel do Sul.----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente pedido do requerente, declaração da Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, dos quais se anexa fotocópia e se dão por transcritos.  -------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar deferir o pedido e emitir a licença para utilização de vias 
públicas, no âmbito do evento desportivo referido, bem como emitir licença especial de ruído.  
 ---------- Mais se delibera autorizar a isenção do pagamento das mesmas, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º2 do artigo 7.º do Regulamento de Taxas e Licenças em vigor. -----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - CONVITE À SUBSCRIÇÃO DO PACTO NACIONAL PARA A 
CONSERVAÇÃO DO LINCE IBÉRICO, APRESENTADO POR ICNF - INSTITUTO DA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. --------------------------------------------   
 ---------- Presente ofício e cópia do Pacto, dos quais se anexa fotocópia e se dão por 
transcritos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar aprovar a adesão do Município de Silves ao Pacto 
Nacional para a Conservação do Lince Ibérico, mandatando a Exma. Sra. Presidente para tal 
efeito. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 ---------- 6.6 - ASSUNTO – SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DA ÚLTIMA 
TRANCHE DOS CONTRATOS PROGRAMA PAMAD – PROGRAMA DE APOIO AO 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO, PAIIS - PROGRAMA DE APOIO A 
INSTITUIÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL E PAIAC – PROGRAMA DE APOIO A 
INSTITUIÇÕES DE ÂMBITO CULTURAL. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. ---------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, informações de cabimento e e-mail da 
Casa do Povo de Messines, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar deferir o solicitado, autorizando a atribuição dos 
pagamentos referentes às últimas tranches dos contratos programa PAMAD, PAIIS e PAIAC, 
que se venceriam em dezembro do corrente ano, no montante global de        7.836,25 € (sete 
milhões, oitocentos e trinta e seis euros e vinte e cinco cêntimos). -------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – ANULAÇÃO DA FATURA DO MUNICÍPIO DE SILVES, N.º 
13/2012 DE 03 DE ABRIL, EMITIDA EM NOME DO SR. ANTÓNIO DA LUZ. -----------------------  
 ---------- Presente informação dos serviços de Auditoria, Controlo Interno e Património, cópia 
da fatura e ofício de Paulo Jorge Mendes da Luz, dos quais se anexa fotocópia e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar proceder à anulação da fatura em causa, contabilizando-
se a mesma como dívida incobrável nos termos da informação. ----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 23. ------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração orçamental, 
com 3 (três) votos a favor da CDU e a abstenção do PS e do PSD. -----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GOP - GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar as modificações às GOP, com 3 
(três) votos a favor da CDU e a abstenção do PS e do PSD. --------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONFIRMAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, 
JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL - NOVA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES. ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar confirmar que o cargo de dirigente a prover se encontra 
em fase de recrutamento, melhor identificado no último parágrafo da informação 
correspondente do cargo de dirigente de Chefe da Divisão de Educação, Desporto, Juventude 
e Acção Social, prevista no actual artigo 13.º do anexo II do Regulamento da Estrutura e 
Organização dos Serviços da Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------  
 ---------- Mais se delibera que o mesmo deverá prosseguir os seus trâmites. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE LISTA NOMINATIVA DOS TRABALHADORES 
DETENTORES DE CARREIRAS SUBSISTENTES E NÃO REVISTAS. ------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar homologar a lista nominativa dos trabalhadores do 
Município detentores de carreiras subsistentes e não revistas nos termos do artigo 17.º do 
Decreto-Lei 209/2009, de 3 de Setembro, que adaptou a Lei n.º12-A/2008, de 31 de 
dezembro à administração Autárquica, tendente à sua integração na tabela remuneratória 



 
 

 

 

única, de acordo com o determinado no n.º2 do artigo 1.º e artigo 5.º da Lei n.º 75/2014, de 12 
de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO DAS REUNIÕES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, não aprovar a presente proposta, por 
escrutínio secreto, com 3 (três) votos a favor e 4 (quatro) votos contra.-------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PONTO DE SITUAÇÃO DOS TRABALHOS DE REVISÃO DO 
PDM DE SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este ponto não tem documentação suporte.  ------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, voltar à próxima reunião. --------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 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 
 ---------- Adjunto da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


