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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 10  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015  ------------------------  
 ---------- Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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, Maria 
Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Joaquim Manuel Silva Gonçalves, Dr. 
Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -----------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência da Sra. Vereadora Dra. 
Maria da Graça de Madeira Neto, tendo-se feito substituir pelo Sr. Vereador Joaquim Manuel 
Silva Gonçalves, que sucessivamente lhe seguia na lista. ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente 
Operacional 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 2.726.642,36 € (dois milhões, setecentos e vinte e 
seis mil, seiscentos e quarenta e dois euros e trinta e seis cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 338.778,92 € (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e oito euros 
e noventa e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas n.º 06 da reunião ordinária de Câmara 
realizada a 11 de fevereiro de 2015 e n.º 07 da reunião ordinária de Câmara realizada a 25 de 
fevereiro de 2015.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que:-----------------------------------  
 ---------- “A reunião na Associação de Municípios do Algarve (AMAL), sobre a situação das 
relações das autarquias e dos bombeiros voluntários, foi adiada e ainda não foi remarcada. ---  
 ---------- Esta reunião tem como objetivo saber qual a responsabilidade das autarquias sobre 
as associações de bombeiros. Há uma autarquia que se recusou a assinar o protocolo, 
estamos a falar do município de Olhão. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Outros municípios também poderão vir recusar-se e aí a situação pode ter que ser 
revista, porque agora o valor que calhava ao município de Olhão tem que ser dividido por 
todos os outros para agilizar as responsabilidades. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à deliberação sobre o orçamento participativo, houve quem sugerisse que se 
deveriam estudar os orçamentos participativos doutros municípios. -----------------------------------  
 ---------- Em Albufeira, por exemplo, estão a ser feitas coisas mínimas e andámos a verificar a 
“veracidade” de quando se usam as palavras “orçamento participativo”. O que realmente é 
isso de participativo por parte da população? Ficámos de fazer uma reflexão sobre este 
assunto e estamos a acompanhá-lo. Tendo, claro, cada um a sua opinião, penso que era bom 
falarmos sobre isto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sem nada mais a dizer, passo a palavra ao Vice-presidente Mário Godinho.” -----------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho tomou a palavra e fez menção de que “os 
calceteiros continuam em Armação Pera; os pedreiros em Silves, Algoz e em São Bartolomeu 
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de Messines; o betuminoso está em São Marcos da Serra e nos Azinheiros; a máquina de 
arrastar encontra-se nas freguesias de São Marcos da Serra e de São Bartolomeu de 
Messines, e o corta bermas está na freguesia Silves.” -----------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís, fazendo uso da palavra, passou a informar 
que: ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “1) No âmbito do Projeto Odysseia, a Câmara Municipal de Silves, em parceria com a 
entidade formadora - Associação Vicentina, está a organizar um curso sobre: “Turismo 
Náutico e Marketing Territorial”. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este curso visa promotores e agentes nas áreas do turismo náutico, for forma a 
adquirirem competências e conhecimentos para a promoção e divulgação do território, 
utilizando como ferramentas as TIC’s e a base de dados de recursos do Projeto Odysseia. 
 ---------- O mesmo decorrerá nos dias 19 e 20 de março das 9h00 às 18h00, no auditório da 
Câmara Municipal de Silves. --------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2)O sector da juventude volta este ano a realizar um conjunto de atividades durante o 
mês de março, no âmbito da comemoração do mês da juventude (Março Jovem) e do Dia 
Nacional da Juventude, tendo assim já sido realizado no passado dia 5, a “Ação de Formação 
sobre o Programa Eramus +”; no dia 7 o workshop das “Palavras e Sons às Letras; no dia 10 
o espetáculo de teatro “Like? Um clique pode mudar a tua vida!”, no dia 12 ocorreu uma visita 
à Assembleia da República, no Âmbito do Projeto Assembleia Municipal Jovem 2015. No 
próximo dia 20 estava previsto o evento “Miss e Mister Escola Secundária”, que aparece 
divulgado na agenda de eventos dado que a mesma é concluída com algum tempo de 
antecedência, no entanto este evento irá este ano decorrer noutra data e noutros moldes, que 
serão oportunamente comunicados. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ainda no âmbito destas atividades, decorrerá no próximo dia 21 “O Projeto 
Reflorestar Silves” (incluído no Plano Limpar Portugal 2015) que terá lugar na Quinta 
Pedagógica, e finalmente nos dias 23 e 24 de março serão feitas as primeiras audições para 
jovens músicos, cantores e dançarinos, no âmbito do projeto lançado este ano para os jovens 
artistas do concelho de Silves, sendo que estas audições decorrerão no Teatro Gregório 
Mascarenhas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente informou que “não haverá lugar à entrega de esclarecimentos à  
vereação não permanente. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Dou conhecimento de que, à data de 17 de março de 2015, o valor dos fundos 
disponíveis é de 1.034.336,26 € (um milhão, trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis euros 
e vinte e seis cêntimos).” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio mencionando que “ quero deixar aqui 
algumas sugestões, e mais uma vez solicito que fique em ata, que não têm nada a ver com 
questões pessoais, mas somente políticas; são várias questões pendentes, outras que vão 
aparecendo e também sei que algumas já estão a ser tratadas, mesmo assim deixo aqui as 
minhas anotações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Na Rua D. João II, em Armação de Pera - é necessário que a situação do lixo 
espalhado seja resolvida; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) Os tapumes da obra na Lagoa das Garças continuam caídos, o que não é 
aconselhável, não só pela imagem como pela segurança; ------------------------------------------------  
 ---------- 3) Continuam desligadas as luzes da via dorsal na freguesia de Alcantarilha; as luzes 
na estrada que liga Alcantarilha a Silves, junto ao campo de golfe “Oceânico”; e também as 
luzes de acesso à urbanização quando se sai da EN125 para Pera, logo à entrada. --------------  
 ---------- 4)Em todo o concelho há muitos focos de luzes fundidos, já há algum tempo. -----------  
 ---------- 5) Existem muitas ervas nas bermas das estradas do concelho, provocadas pelo 
tempo que se tem verificado. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6) Deve-se ter passado alguma coisa este fim de semana, pois o lixo não foi 
levantado. O que estava junto aos contentores e moloks estava espalhado, e na segunda 
feira ainda havia lixo para levantar. As tampas dos moloks continuam a voar. ----------------------  
 ---------- 7) Há muitos contentores na zona rural que estão sem tampas. -----------------------------  
 ---------- 8) Referenciei já a limpeza das zonas circundantes às paragens de autocarros, 
porque a zona de acesso está tapada - dou o exemplo de paragem do Poço Barreto. -----------  
 ---------- 9) Tem que se ter cuidado com algumas bermas nas estradas municipais, pois as 
ervas estão com uma altura grande, 10 a 15 cm e podem causar acidentes, como se vê na 
estrada que liga o Poço Barreto à Guia. -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- 10) O que disse em Armação de Pera volto a dizer aqui e dou os parabéns à equipa 
juvenil dos Armacenenses que ganharam o XVII Torneio Internacional do Futebol Juvenil, 
congratulo assim o presidente Sr. Dr. Fernando Serol, treinador e equipa técnica, pais, atletas 
e crianças que venceram este torneio. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 11) Quero perguntar se existem outdoors a serem utilizados na via dorsal de 
Armação de Pera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 12) Sei que alguns comerciantes, não estão contentes pelo tipo de venda que o 
senhor que está no quiosque em Armação de Pera está a fazer. O tipo de artigos que estão a 
ser lá vendidos, não corresponde ao que foi o objeto do concurso. ------------------------------------  
 ---------- 13) Solicito que o executivo peça às Estradas de Portugal para limpar as bermas e 
rotundas que sejam da sua responsabilidade. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- 14) Há que verificar as pinturas das passadeiras, pois algumas já estão pouco 
visíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 15) As folhas das palmeiras caíram e com este vento é perigoso, uma vez que podem 
bater em alguém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 16) O Parque de Auto Caravanas quando vai ser aberto? Que tipo de gestão vai ser 
feito? E quem vai ser responsável? -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 17) Queria saber se o projeto de hortas sociais vai existir, se vai ser implementado ou 
não no concelho, e se há condições para isso. --------------------------------------------------------------  
 ---------- E por fim, vou passar a ler e entregar a nossa resposta (PSD), ao que foi dito na 
passada reunião de câmara do dia 4 março, sobre a deliberação do Tribunal Fiscal de Loulé e 
que fique registado: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- --------------------------“NOTA DE ESCLARECIMENTO--------------------------------------- 
-----------Praia de Armação de Pêra------------------------------------------------------------------------ 
---------- Uma vez que foi dado conhecimento público da decisão proferida no 
processo que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, 
cumpre-me a mim, enquanto autor da proposta de resolução da questão da 
Praia de Armação de Pêra, dar nota do seguinte:  ------------------------------------------------ 
----------- - Sempre tive a certeza que nunca cometi qualquer ato ao arrepio da lei, 
facto que veio a ser confirmado pela decisão do Ministério Público;  ---------------------- 
----------- - A deliberação em causa mais não era do que uma matriz daquilo que o 
município pod ia  f a ze r  p a ra  regu la r i za r  a  s i t uação ,  num p rob le ma que  em 
te rmos  de  dominial idade não era da sua competência, mas que sempre senti 
que a Câmara Municipal não se podia alhear, pois essa atitude resultaria sempre 
em prejuízo maior para a freguesia de Armação de Pêra e para o concelho de 
Silves; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- De facto, considerando que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) via a 
praia como "privada", tendo esta entidade optado por não preferir na compra da 
praia, defendi  que o Presidente da Câmara Munic ipal  de Si l ves,  enquanto 
ent idade representante de todo o concelho, não se podia demitir de defender o 
seu território, encetando assim uma série de contactos com o adquirente e com 
a APA, no sentido de sondar todos intervenientes com vista a encontrar que 
melhor solução que defendesse Armação de Pêra;-------------------------------------  
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- Nunca foi minha intenção usar politicamente a praia de Armação de Pêra, 
como alguns f izeram, mas sim resolver uma situação que não criámos; ----------- 
----------- - Foi sempre este o nosso objectivo, que nos conduziu à deliberação em 
causa, que por uma questão de transparência e conhecimento de todos os 
vereadores, levamos a reunião de câmara para que ninguém pensasse que 
haveria algo escondido. De facto, esta deliberação, como bem aponta o Digno 
Magistrado do Ministério Público, tinha um conteúdo meramente programático, 
estando na dependência da vontade do adquirente. No entanto dava conta, da 
sua intenção e da intenção executivo, sobre a forma de resolução da questão;---- 
---------- - Se o actual executivo soubesse gerir este processo, hoje estaríamos 
perante um problema resolvido e não perante uma problema agravado pela 
passagem do tempo e das acusações dirigidas ao adquirente que, tal como nós e a 
APA, apenas pretendeu resolver este assunto com notório benefício para 
Armação de Pêra e concelho de Silves; ---------------------------------------------------------------- 
----------- - Grave é estarmos no actual ponto de situação, onde nada foi feito, a não 
ser acusar injustamente quem quis resolver um problema, mas os actos f icam 
com quem os pratica e história saberá julgar toda esta situação. -------------------- 
------------ Hoje, se tivesse havido inteligência por par te de quem governa, 
Armação de Pêra teria toda a sua zona nascente limpa, arranjada e organizada, 
em vez de ser um sítio escuro e sem condições. Como será óbvio cada executivo 
gosta de deixar a sua marca, aqueles em que participei e presidi, apenas quiseram 
deixar um concelho mais limpo, organizado e bonito, onde fosse aprazível viver e 
investir! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------- Apenas nos resta esperar a decisão do Ministério Público no que toca à 
dominialidade da praia, caso a mesmo se revele privada, caberá a este executivo 
definir com o privado um novo quadro de acção para resolução da questão. Caso 
a praia se revele pública, então caberá à APA tal resolução. De uma forma ou de 
outra, este executivo demite-se das suas responsab i l idades  e  o  te mpo que 
decor rerá  de ixar -nos -á  ma is  pobres ,  em nada contribuindo para resolver a 
questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Silves, 19 de Março de 2015-------------------------------------------------------------------------
------------Rogério Santos Pinto----------------------------------------------------------------------------------- 
-----------A Vereação Social Democrata”--------------------------------------------------------------------
---------Fazendo uso da palavra a Sra. Presidente salientou que “ainda bem que entrega o 
documento. Nós retiramos a parte do que foi mencionado no despacho de arquivamento, o 
que vai de encontro à nossa posição política, porque também são levantadas questões do 
espaço em si. O que está aí do que aconteceu na sua altura foi um mero acordo de 
cavalheiros, era sobre a dominialidade, mas o seu objetivo era de melhorar aquele espaço.---- 
 ---------- Entretanto o que aconteceu foram promessas vãs de que se iria fazer um projeto do 
parque de estacionamento e dá-se o sufrágio das eleições - o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto 
não continua na presidência deste município e nós, ao chegarmos, verificamos que sobre 
aquele espaço foi somente feito um boneco, um desenho. Não havia um projeto feito e não se 
pode candidatar a nada sem que haja um projeto de especialidades. Depois vem dizer que se 
este atual executivo tivesse inteligência e eu friso aqui que nunca adjetivo ninguém, não é 
meu hábito, vem o senhor vereador falar de números e foi o Sr. vereador Dr. Rogério Pinto 
que deixou passar o tempo. Teve mais do que tempo para se candidatar ao PO Algarve 21 
(Programa Operacional Regional do Algarve), e quer fazer os outros acreditarem que estava 
tudo feito, assim como os bonecos da casa mortuária, e quer que pensem que nós é que não 
avançamos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Se o projeto de especialidades estivesse pronto e não tivesse havido o recuo que 
houve, e o Sr. Vereador sabe do que falo, ainda havia possibilidade para se candidatar ao PO 
Algarve 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Continuando, efetivamente, não estava nada preparado e se houvesse vontade, 
porque o PO Algarve 21 ainda tem tempo, não me venha dizer que este executivo não tem 
inteligência para tal. Eu não sou pessoa para adjetivar ninguém pessoalmente, nem 
politicamente, por isso deve ter alguma moderação na forma como escreve, e mesmo 
politicamente deve respeitar a escolha do povo. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Também gostei de ouvir falar das estradas, anteriormente o Sr. vereador Dr. Rogério 
Pinto devia voar, ou como andava com os carros da câmara não se preocupava. O PO 
Algarve 21 também permitia candidatura de mobilidade para estrada para 2007/2013, e não 
foi feita nenhuma, quando ouvi na assembleia municipal sobre a estrada que liga Algoz à 
Guia, mais uma vez o projeto em devidas condições não foi feito. Ando eu aqui a ver se 
consigo ir rebuscar no PO Algarve 21, a ver se ainda conseguimos alguma coisa. É triste 
Silves ser o único concelho a não ter uma única candidatura, tendo havido uma para as 
escolas e deixaram-na cair. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Já falei com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
(CCDR) e a Associação de Municípios do Algarve (AMAL), para ver se ainda se consegue 
alguma candidatura, visto que ainda não usufruímos de nenhuma das candidaturas neste 
programa, e a nossa ideia era conseguir apoio para a obra do barranco do Olival, para a obra 
das piscinas municipais e outra para as estradas, por isso não me venha dizer, que nós temos 
falta de inteligência, nós trabalhamos pelo melhor que conseguimos, podemos ter 
deficiências, e há problemas aqui gravíssimos e há que ver as responsabilidades.  ---------------  
 ---------- Termino por dizer que quanto à situação do quiosque, vamos pedir aos fiscais de 
Armação de Pera para verem que tipo de vendas está a ser feito. -------------------------------------  
 ---------- Numa situação informal com as Estradas de Portugal, disseram-me que iriam tomar 
medidas, penso que não possa haver verdade no irem apagar as luzes em alguns locais, 
principalmente junto às rotundas das autoestradas. Não sei se estão relacionados com alguns 
locais que o Sr. vereador Dr. Rogério Pinto referiu, mas acho um absurdo se isso for 
realmente para a frente e não merecerá a minha concordância. ----------------------------------------  
 ---------- Em relação ao Parque das Auto Caravanas, aguardamos o Regulamento e quem vai 
ficar responsável numa primeira altura será a Câmara”. ---------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho, utilizou a palavra dizendo que “efetivamente é um 
órgão político, e acho estranho que não tendo moral para falar sobre o lixo, pois na sua altura 
sábado e domingo havia lixo espalhado e, inclusive, chegou a tirar a recolha ao sábado. Esta 
situação deveu-se à greve na sexta-feira (13/03/2015) e em função disso o lixo acumulou, 
mas no sábado houve recolha, apesar de infelizmente não ter sido suficiente mesmo com 
horas extraordinárias. Quando fala destas situações, lembra-se de como deixou os sete 
carros de recolha, que estavam todos parados, e nós para o Verão tivemos que arranjar 
carros, para a recolha ser toda feita. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto aos moloks vamos falar com os serviços e vamos estar atentos. -----------------  
 ---------- Relativamente às luzes na freguesia de Alcantarilha, vou falar novamente com o 
presidente da junta e com o técnico para ver as lâmpadas e vou pedir ao encarregado para ir 
à noite verificar. Em relação às rotundas a informação que a presidente referiu e o que eu 
conheço será nas rotundas, daqui para estação, na que dá acesso a Lagoa e a Estômbar e 
isto deve-se ao vandalismo e ao roubo do cobre. O presidente da AMAL tem que arranjar 
alternativa nestes dois concelhos de Lagoa e Silves. ------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação às estradas dos Montes Grandes está referenciada pelos serviços, e é 
com a boa vontade da brigada e horas extraordinárias que conseguimos.” --------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que, “continuo à espera 
da resposta da ata da reunião ordinária pública de 04 de fevereiro, sobre os parques das 
caravanas, quero saber se estão identificados, os que têm contadores, quem paga esses 
gastos de águas desde o princípio do ano, valores, entre outros. ---------------------------------------    
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 ---------- Solicito que informem, na próxima reunião de Câmara, se existe alguma parceria 
entre a Câmara Municipal e Rota dos Vinhos do Algarve, o que foi feito, negociado e 
estabelecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O assunto levantado pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto relativamente a uma 
participação que fiz junto do Tribunal de Loulé e a Procuradoria-Geral da República, gostava 
que o executivo entregasse por escrito informação sobre as diligências desde que tomou 
posse, reuniões havidas no sentido de resolver este assunto. Passou ano e meio e temos de 
projetar o futuro, daí que solicito esse esclarecimento. ----------------------------------------------------    
 ---------- O que pretendo desde o princípio é que a dominialidade ficasse esclarecida, quanto à 
forma para que não comprometesse nenhum investimento privado fosse ele qual fosse, logo 
aguardo esclarecimento na próxima reunião. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- E gostava de saber o que pretende fazer relativamente à notificação do Ministério 
Público junto do Tribunal Administrativo de Loulé. ----------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse que na passada semana teve uma reunião informal à mesa 
com, supõe, os diretores do Armacenense, no XVII Torneio de Futebol Juvenil. Perguntava se 
o representante da Praia da Cova, também esteve nessa iniciativa e se a Sra. Presidente teve 
oportunidade de falar com o mesmo e se insistiu com a sua vinda a uma reunião de câmara. -  
 ---------- Pedia que a senhora presidente diligenciasse junto do senhor administrador do grupo 
Nogueira, para que o mesmo nos honrasse com a sua presença numa reunião camarária, 
para que tivesse oportunidade de esclarecer duas situações: -------------------------------------------  
 ---------- A 1.ª relacionada com o museu da fábrica do inglês, pois preocupa-me que a situação 
aparentemente continue inalterável de há muito meses para cá, situação essa que, como 
representante da cidade de Silves, saliento que não pode manter-se assim, à espera de um 
milagre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- A 2.ª está ligada ao combate que assumi no passado mandato em defesa dos 
trabalhadores da Alicoop/Alisuper, que assumiram responsabilidades bancárias nos termos 
que todos conhecemos. É meu dever enquanto cá estiver de saber ou fazer o ponto da 
situação, estando convicto que estão a ser honrados os compromissos assumidos.  -------------  
 ---------- Relembro a Sra. Presidente que solicitei que no final deste mês fosse agendado o 
ponto da situação do Plano Diretor Municipal (PDM) logo insisto no solicitado, para a próxima 
reunião.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra referiu que “relativamente ao evento do 
XVII Torneio Internacional Juvenil, o qual teve a presença de jovens espanhóis, franceses, e 
de escolas de Portugal, houve sim uma conversa informal, de abordagem do assunto e fui eu 
que puxei a conversa com o Sr. Manuel Cabral para que se definisse um espaço o quanto 
antes. Disse-lhe que as coisas não seriam da forma que ele queria, dando-o aos 
Armacenenses e daí o recuo. Também não havia nenhum projeto de especialidades, o qual 
requer um estudo, que teria de ser feito até 3 de dezembro. E referi-lhe a possível reunião 
com ele ou que viesse alguém em sua representação. Para nós a beneficiação ao pé da praia 
é necessária, e informei-o que nós temos o gabinete do empreendedorismo local, que o pode 
ajudar a dar à zona uma nova imagem, sempre com base na legislação e também porque há 
um projeto e queremos avançar com ele no próximo quadro comunitário de apoio às zonas 
costeiras e para se definir, face à proposta que foi avaliada pelo Tribunal de Loulé e que disse 
que devemos aguardar pela pronúncia do Tribunal Cível de Portimão. Ele vem cá e diz que já 
não concorda com a proposta, ou diz o que quer, porque o que foi dito, foi que ele ia doar 
aquele espaço à Câmara.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra começando por “felicito a senhora 
Presidente pelo seu aniversário. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E quero falar aqui sobre uns pontos que saíram na comunicação social e que acho 
interessentes de serem aqui falados: ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1.º - Saiu na comunicação social uma notícia que, na minha opinião, se adapta ao 
nosso concelho de Silves e sobre a qual podemos refletir. Estou a falar da distinção dada à 
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Vila de Óbidos, que foi considerada o 2.º melhor Pequeno Destino, e a evolução da marca 
Óbidos. Penso que nós aqui também temos bases para fazer o mesmo, começando pela 
semelhança entre os dois locais, isto claro sem pôr em causa o que tem vindo a ser feito aqui 
em Silves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A estratégia passou por 3 áreas e é fruto do trabalho do setor do Património, Cultura 
e Turismo daquele município, e acho que podíamos seguir dentro dessa linha e promover a 
nossa cidade e a marca Silves. -----------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2.º - A Câmara de Loures, está a promover um debate que vai decorrer durante três 
meses, com a participação do público, que vão dar estratégias, iniciativas e ideias para o 
concelho de Loures. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Presidente dessa Câmara, acha que é fundamental e o que ele pretende com esse 
congresso intitulado “Fazer hoje pensado no amanhã”, é que a câmara possa definir um plano 
estratégico para os próximos dez anos em áreas identificadas e trabalhadas. ----------------------   
 ---------- Na minha opinião acho que nós podemos seguir estas ideias, já tudo foi inventado e 
acho que devemos seguir as boas práticas que vão aparecendo, e isto sem pôr em causa o 
que temos. Apesar de termos um bom plano, acho que não está muito adaptado à nossa 
realidade e que deveremos pensar a longo prazo, tendo em conta a falta de recursos que os 
municípios têm, se as coisas não forem preparadas com alguma antecedência é mais 
complicado executá-las. Atravessamos tempos difíceis. --------------------------------------------------  
 ----------  Para finalizar tenho duas questões: -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Houve uma intervenção na Assembleia Municipal, da qual se extrai a referência às 
questões financeiras e referiu-se duas questões como já estando concretizadas. Gostaria de 
saber quando e em que termos vieram à reunião câmara. ------------------------------------------------  
 ---------- Uma é o pagamento da tranche do empréstimo 600.000,00 € (seiscentos mil euros), 
que foi introduzido como se estivesse liquidada e ia ser pago no final do ano, mas não me 
recordo de ter vindo a reunião de Câmara e gostava de saber o ponto da situação. --------------  
 ---------- Foram assinados protocolos e lembro que vieram dois, mas não me apercebi e não 
me lembro de ter vindo o protocolo da orla costeira, e queria saber se o mesmo já foi 
assinado ou não? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estive a pesquisar e não encontrei referência a esta última, uma associação local 
cujo fichas de participação vinham junto a um desses assuntos, quero saber qual é o trabalho 
dessa associação na zona Silves e Alcantarilha, estou a falar da “ADICES – Associação de 
Desenvolvimento Local” que não faz parte da entidade gestora desta parceria, e gostava de 
saber que relação existe entre da Câmara e esta Associação.” -----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO, SITO NA RUA DA FÁBRICA, EM SÃO MARCOS DA SERRA. -------------------  
 ---------- REQUERENTE: Virgolina Maria Pacheco da Silva Nunes. ------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação, aceitando a justificação quanto à dispensa do cumprimento de normas 
sobre a acessibilidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Procedendo à publicitação nos termos da informação. -----------------------------------------   
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO NO CERCO 
DA HORTA, VALE FUZEIROS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Martin John Hunter Reynolds e outra. ---------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ESTABELECIMENTOS DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO PANASQUEIRA, AV.ª BEIRA MAR, EDIFÍCIO SÃO 
LOURENÇO, N.º 5, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTE: João Manuel Gaspar Figueiredo, -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local, de acordo com a informação. -----------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SOBRE A VIABILIDADE DE 
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃODE 2 MORADIAS, SITO EM VÁRZEAS DE PÊRA, PÊRA. ---   
 ---------- REQUERENTE: Manuel Borges da Silva. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA, 
LOTE 104, ALV. LOT. 05/04, SITO NA BARRADA EM SILVES -----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Processo de Urbanipêra - Sociedade e Construções, Lda ---------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia nos 
termos da informação prestada sobre o presente registo. -------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA, 
LOTE 105, ALV. LOT. 05/04, SITO NA BARRADA EM SILVES. ----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Processo de Urbanipêra - Sociedade e Construções, Lda. --------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a comunicação prévia nos 
termos da informação prestada sobre o presente registo. -------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ESTABELECIMENTOS DE 
ALOJAMENTO LOCAL, URBANIZAÇÃO TAT – EDF. NAU BERRIO, LOTE 11, FRACÇÃO I, 
EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Ricardo Miguel Cortes Assuda. -------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local, de acordo com a informação. -----------------------------------  
 
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
UNIFAMILIAR, SITO EM VALE DE MARGEM, EM PÊRA. -----------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Keith Graham Watts. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU CHEFE DA 
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta da Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, e cabimento, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar e aprovar a proposta 
apresentada, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos.-------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DE VIATURAS 
MUNICIPAIS - NOTA JUSTIFICATIVA. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente nota justificativa da Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, 
regulamento, quadros de plafons, requerimentos entre outros de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tomou a palavra dizendo que “as minhas reflexões em 
relação a este ponto são abrangentes, colocando mais transportes neste regulamento. ---------  
 ---------- Na parte de cedência às juntas de freguesia, há que ver que há Juntas de Freguesia, 
e que também há as Uniões de Freguesia que são outra situação. ------------------------------------  
 ---------- Outra questão que me alertou tem a ver com a declaração dos motoristas que, na 
minha opinião, deveria ser transposta para este regulamento e fazer referência ao Decreto-Lei 
que o aprova. Nem o próprio conteúdo faz referência a este tipo de regime que refere a figura 
do motorista que no quadro de pessoal tem essa categoria. Se existe essa declaração está 
desfasada do regulamento, quem não sendo motorista pode obviamente conduzir as viaturas 
da câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tenho um dúvida quanto ao Art.º 2 - não sei em que ponto esse conceito esta 
referenciado no regulamento. Trata-se de utilização quando a viatura também está ao serviço 
da autarquia? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No Art.º 24 em relação às ocorrências, o próprio regulamento deveria referir 
procedimentos como a maior parte dos regulamentos faz, nomeadamente nos acidentes, 
avarias e ocorrências. Não vêm definidos os procedimentos pare se verificar se a pessoas em 
causa agiram em conformidade com o que está implementado. ----------------------------------------  
 ---------- No Art.º 28 sobre as dúvidas e omissões em regulamentos que consultei, remete para 
deliberação da câmara e não para despacho da presidente, ou vereadora do pelouro. Para 
mim acho que estas situações deveriam ser deliberadas em reunião de câmara, estou-me a 
referir a casos que poderão aparecer, e é uma questão que em termos de funcionalidade é 
melhor assim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também houve uns artigos que me fizeram alguma confusão, são eles o art.º 17, 18 
e 19, os quais referem os encargos de utilização que estão determinados até a um 
determinado plafond. Estes encargos são contabilizados nos programas que a contabilidade 
tem acesso, cada cedência tem diferentes encargos se forem dentro do plafond, não são 
pagos, mas são descontados ou será acrescido uma verba?” -------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra explicando que “os plafonds vão garantir essas 
cedências, que são contabilizados para saber se atinge esse plafond. Não é descontado em 
lado nenhum, só se ultrapassar esse plafond então será contabilizado através do contrato 
programa que será feito para corrigir o valor, e é a entidade que avalia se quer ou não 
requisitar os serviços. Ai sim, serão descontados através do contrato-programa.” -----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, tomou a palavra questionando “qual o diferencial, 
se o pedido for feito por um privado, qual é o custo que a câmara irá levar, pela cedência?”  --  
 ----------  A Sra. Presidente responde que “será o custo que está estipulado na lei.  ---------------  
 ----------  Nós não vamos estender o regulamento às máquinas, porque não temos uma frota 
automóvel que permita emprestar. Eu quero é que nos emprestem a nós. Temos um 
autocarro que para o ano não pode continuar a transportar crianças. ---------------------------------   
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 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra dizendo que “quando fiz a 
observação foi ao nível de um regulamento abranger o mais possível, nós estamos a 
regulamentar e bem as cedências de viatura e para não haver dúvidas como a cedência é 
feita internamente, a forma como as viaturas são utilizadas pelos próprios funcionários. --------  
 ---------- Eu fiz referência a viaturas que não estão contempladas neste regulamento, a 
cedências por exemplo às juntas. Outra questão tem a ver com cedências internas.” ------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “essas normas internas existem, 
agora aqui o que se está a tratar é para cedência destes autocarros. Este regulamento vira à 
próxima reunião, pelo que tragam todas as questões que tenham.” ------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade voltar à próxima reunião. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - Prestação de Serviços de Transporte Escolares 2014/2015 - Acréscimo ao 
Circuito SLV 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presentes informações da seção de aprovisionamento, e cabimento, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a adjudicação ao concorrente 
“Traquinas e Mestre Unipessoal, Lda” pelos valores unitários apresentados até ao limite 
contratual de 720,00€ (setecentos e vinte euros) ------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2014. ------------------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexam 
fotocópias e se dá por transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
jurídico prestado, procedendo ao arquivamento do mesmo por caducidade nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 220º da lei n.º 35/2014 de 20 de junho. --------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra explicou que “este executivo permanente 
tudo fez e continua a fazer relativamente a problemas disciplinares entre trabalhadores, desde 
diálogos ou situações que ocorreram e disponibilizamos sempre que for o caso a assistência 
psicológica. Convém salientar que houve danos públicos, nomeadamente um vidro partido, há 
responsabilidades associadas que são do conhecimento de todos, penso eu, como qualquer 
cidadão comum quando provoca danos públicos o mesmo é responsável por os corrigir. Daí 
consideramos que qualquer cidadão deve ser responsabilizado por danos que possam 
ocorrer no património público. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “em primeiro, o 
processo podia ter sido agendado no prazo de 30 dias, o prazo da deliberação do voto 
secreto e não o foi, em que cada um dos vereadores iria assumir a sua decisão e justificá-la. 
Em segundo as palavras da senhora Presidente as decisões podem ser exequíveis no foro 
cível e no que for decido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DA MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A 
OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE SILVES E O CONSELHO PORTUGUÊS PARA A 
PAZ E COOPERAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta da Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, informação da 
Divisão Financeira, cabimento, minuta de Protocolo de Cooperação, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de Minuta de 
Protocolo apresentada e outorgada entre o Município de Silves e o Conselho Português para 
a Paz e Cooperação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – SELEÇÃO DE FORNECEDOR PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA 
PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. ------------------------------------------------  
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 ---------- Presente informação da seção de aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do 
procedimento por concurso público à contratação co referência, à despesa previsível de 
170.000,00 (cento e setenta mil euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – TRANSPORTES ESCOLARES PÚBLICOS - ANO LETIVO 
2014/2015 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE SILVES SUL, 
DESTINADA À COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DOS 
CURSOS PROFISSIONAIS, VOCACIONAIS E DE CEF 
 ---------- REQUERENTE: Agrupamento de Escolas Silves Sul. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do setor da Educação, cabimento, ofício e mapa de 
comparticipações de passes escolares, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
aprovando a transferência da verba no montante de 329,60€ (trezentos e vinte e nove euros e 
sessenta cêntimos), para o Agrupamento de Escolas Silves Sul. ---------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO PARA PROCISSÕES NOSSO SENHOR DOS 
PASSOS, SEMANA SANTA E PÁSCOA ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Paróquia de Nossa Sra. da Conceição de Silves. --------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão financeira, carta da paróquia, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o apoio solicitado nos termos 
da informação pela Paróquia da Nossa Sra. Da Conceição de Silves, para a realização de 
Procissão do Nosso Senhor dos Passos, semana Santa e Páscoa. -----------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º5. ---------------  
 ---------- Presente informação da seção de contabilidade, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo 
permanente, aprovar a proposta de alteração orçamental. Os senhores vereadores do PS e 
do PSD abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da seção de contabilidade, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo 
permanente, aprovar a proposta de alteração às grandes opções do plano. Os senhores 
vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e trinta 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 ata que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu ____________________________________________________, Assistente 
Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ---------------------   


