
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 16  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA-----------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015  ---------------------------------  
 ----------- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, Edifício 
da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas catorze horas, a Câmara Municipal, sob a 
presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  --------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Maria 
Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Eng.ª Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. 
Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -----------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, 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 3.023.230,15 € (três milhões, vinte e três mil, duzentos e trinta euros e quinze cêntimos), 
e o de operações não orçamentais é de 468.024,92 € (quatrocentos e sessenta e oito mil, vinte e 
quatro euros e noventa e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO - ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE 2014.  
 ----------- Presente informação da Auditoria, Controlo Interno e Património, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a Proposta de Aplicação de Resultados e 
remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e deliberação, revogando-se a deliberação de 22 de 
abril de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aprovada com os votos a favor do executivo permanente e a abstenção dos Vereadores não 
permanentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, a deliberação tomada, 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 catorze 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.  -------------------------------------------------------------------  
 ----------  
 


