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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 3  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015  ----------------------  
 ---------- Aos vinte e um dias do mês de janeiro 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, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Eng.º Domingos João Calado Matias e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------   
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. 
Fernando Serpa que se fez substituir pelo Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que 
a Sra. Vereadora Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia sucessivamente na lista, 
não pode estar presente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 4.451.935,78 € (quatro milhões, quatrocentos e 
cinquenta e um mil, novecentos e trinta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), e o de 
operações não orçamentais é de 347.714,09 € (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e 
catorze mil e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foram aprovadas por maioria as atas Nº 01 da reunião ordinária pública de Câmara 
realizada a 07 de janeiro de 2015 e Nº 02 da reunião ordinária de Câmara realizada a 14 de 
janeiro de 2015.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A senhora presidente iniciou a reunião, entregando a informação relativa aos fundos 
disponíveis.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “Como me tinha comprometido vou entregar a todos a estratégia integrada do 
desenvolvimento territorial – PAIA – Algarve 2020 que foi elaborado pela AMAL (Associação 
de Municípios do Algarve) para o distrito Faro. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- A 1.ª fase do Polidesportivo em Tunes, executado pela empresa Gerónimo Martins, 
vai ser entregue esta sexta (23/01/2015) às 15h30. Será elaborado o respetivo Auto de 
Entrega não havendo uma cerimónia solene propriamente dita. ----------------------------------------  
 ---------- Outro assunto que gostaria de focar tem a ver com o que ocorreu este fim de semana 
em Armação de Pêra e o estudo que está ser feito. --------------------------------------------------------  
Tal como acontece com outras zonas costeiras, verifica-se ao longo dos anos o natural 
avanço do mar, com a consequente erosão das arribas. --------------------------------------------------  
 ---------- Este fenómeno, associado a opções urbanísticas feitas anteriormente levam a que, 
aquando da maré cheia, e se a ribeira não estiver aberta, a água suba inundando a Rua do 
Alentejo e dos Pescadores. Temos controlado esta situação através da monotorização e 
abertura da Ribeira quando se mostre necessário. ---------------------------------------------------------  
 ---------- Mas, o que aconteceu na madrugada de sábado para domingo foi diferente; a 
Proteção Civil deu o alerta passando este de amarelo para vermelho. Em conferência este 
executivo e as entidades responsáveis decidiram abrir a ribeira logo às 14h00. Mas, com o 
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volume de chuva que caiu na madrugada – choveu torrencialmente durante 20 minutos – fez 
com que a água que escorre da zona mais alta, onde está o campo de futebol arrasta-se 
detritos que vieram acumular-se na zona da Rua do Alentejo e dos Pescadores, vindo em 
consequência a inundar toda esta área. A água atingiu os 40 cm, tendo vindo a ser escoada 
com a ajuda dos bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Segundo consta, a escolha para a localização de campo de futebol foi feita sem ter 
em atenção a linha de água que existe naquele sítio, sem planeamento e estratégia. ------------  
 ---------- Já foi construído um muro por este executivo, mas a água invadiu todo o campo, 
sendo que na segunda-feira ainda havia água à volta do campo. ---------------------------------------  
 ---------- Na altura foi feita uma conduta pluvial, mas o diâmetro da mesma, 30 cm em vez de 
50 cm, fez com que não conseguisse dar vazão ao volume de água e consequentemente os 
detritos que se acumularam, dificultaram-na. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Como esta conduta está ligada a outras condutas com um diâmetro pequeno, faz 
com que aumente a pressão do caudal de água, levantando, inclusive, as próprias tampas. ---  
 ---------- E, resumidamente foi isto que aconteceu. Vamos estudar esta situação por forma a 
perceber como resolver todo este problema que demonstra não ter havido qualquer tipo de 
estudo neste tipo de situação. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quero que fique bem claro que temos uma situação grave na Rua do Alentejo e na 
Rua dos Pescadores, bem como na zona norte do campo de futebol. ---------------------------------  
 ---------- A solução para todo este problema passará por uma restruturação destas mesmas 
condutas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra referindo que “andei com alguns operacionais 
no terreno e na minha opinião e dos encarregados, a manilha de 30cm das bocas de 
escoamento são suficientes para água no campo futebol, mas esqueceram-se das águas que 
vêm de cima e a junção das duas águas faz com que aquela não tenha capacidade de escoar 
as águas. A manilha deveria ser de 50 cm e não de 30 cm”. ---------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “é nosso compromisso arranjar toda 
aquela zona, da Rua dos Pescadores e do Alentejo, mas tais trabalhos só podem ser 
realizados após a intervenção na zona norte. De outra forma nada adiantaria estar a intervir 
ali, quando o problema a norte permanece.” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Calado interveio questionando se “essa água do 
campo de futebol tem que ir sempre escoar nessa rua?” A Sra. Presidente esclareceu 
“quando existem cheias, sim vai tudo escoar ao mesmo local.” -----------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra explicou que “tenho algum 
cuidado em falar neste assunto, e das pessoas que assumiram as intervenções nestas zonas 
antigas, não vou citar ninguém, mas quando se fez o Plano de Pormenor, o Gabinete Técnico 
Local (GTL), verificou algumas estruturas e foi planeado que uma estrutura como o estádio 
municipal deveria ficar ali, e assim ficou. Nós gerimos sempre com o parecer dos técnicos, os 
políticos assumiram as decisões, como o caso da escola que também ficou onde ficou.---------  
 ---------- Quando a via dorsal foi feita, um dos grandes problemas vinha do Quintão, esta 
estrada que têm um declive enorme e todas estas águas, passam pela rotunda da água, pela 
rua dos correios e vão dar ao mar. Foi planeado que as águas pluviais, quando houvesse 
intensidade de precipitação, as mesmas deveriam ser desviadas para outro lado e se o 
sistema de drenagem estiver a funcionar, as águas vão para o barranco, e isto, é o que tenho 
conhecimento. Existe o estudo e responsáveis pelos mesmos. -----------------------------------------  
 ---------- Quando foi construído o campo de futebol e por causa do problema do relevo do 
terreno andaram máquinas a endireitar o campo e fizeram uma ligação que passa ao pé da 
casa do Sr. Peixoto, para escoar as águas que saem do campo de futebol. -------------------------  
 ----------  A velocidade da água quando se acumula, é muito grande e tem que ser desviada, e 
na altura falei que era necessário escoar as águas pluviais. Isto é uma questão quanto a mim 
de um estudo que está feito e é importante que fale primeiro com os técnicos responsáveis e 
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com as outras entidades que deram aprovação ao Plano de Pormenor, se estão feitas de 
forma leviana é de se chamar a atenção aos responsáveis.” ---------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra mencionando que “para fechar o assunto o Sr. 
Vereador Rogério deu-nos razão. O sistema de águas pluviais só tem em atenção o campo 
de futebol. Não foi dada a atenção à linha de água existente e não se tendo respeitado a 
natureza do local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Existem planos, e podemos não concordar com eles. Também sei que houve estudos 
que contrariavam a localização das piscinas mas estas foram feitas na mesma; bem como o 
caso da construção da nova escola primária em São Bartolomeu de Messines, que foi 
desaconselhado a sua localização naquele espaço por parte da Refer, que inclusive fez 
diversos alertas e não foi por isso que a escola não foi considerada mesmo com todos os 
estudos apontando para o contrário e para a inviabilidade da localização. Ninguém ouviu os 
técnicos nem teve em conta os pareceres e as obras realizaram-se. ----------------------------------  
 ---------- Ainda bem que referiu que a drenagem das águas do campo de futebol foi feito um 
estudo, mas infelizmente não tiveram em atenção as linha de água que passa por ali e que já 
existia. -  
 ---------- Nós só agora ficámos a saber desta situação, em virtude do episódio, que 
anteriormente descrevi. O nosso objetivo é que vamos tentar mudar esta situação de uma 
vez. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sem nada mais acrescentar passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente.” ---------------------  
 ---------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho tomou a palavra dizendo que “o Sr. Secretário 
de Estado da Educação, teve na passada segunda-feira (9/01/215) na Escola E.B. 1 de Pêra 
e em face da impossibilidade da Sra. Vereadora Luíza Conduto Luis de estar presente, fui eu 
juntamente com o Sr. João Palma, Presidente da Junta de Alcantarilha e Pera.--------------------  
 ---------- Informo que o corta-bermas está em Armação de Pera na escola EB 2/3.” ---------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís fazendo uso da palavra, apresentou as 
seguintes informações: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) A V Bienal de poesia, organizada pela Câmara Municipal de Silves através da sua 
casa Museu João de Deus volta a celebrar a poesia, desta feita através do projeto TEIA que 
se operacionaliza através de manifestações artísticas que vão desde as artes plásticas e 
visuais às artes performativas, música, dança, crítica literária e teatro em que a poesia será 
sempre a sua matriz. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Este projeto decorrerá ao longo de todo o ano em parceria com as diversas escolas 
do concelho, a rede de Bibliotecas de Silves, juntas de Freguesia e outras entidades. -----------  
 ---------- Assim, nos próximos dias 23 e 24 de janeiro decorrerão várias iniciativas sendo que 
no dia 23 será nas escolas EB 2/3 João de Deus e Jardim de Infância e no dia 24 na Casa 
Museu.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2) O Conservatório Regional do Algarve Maria Campina irá promover nos meses de 
janeiro e fevereiro aulas abertas de dança. Esta iniciativa é aberta a toda a comunidade 
escolar e conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves terá lugar na Escola E.B. 2/3 Dr. 
Garcia Domingues, todas as sextas-feiras a partir de 16 de janeiro. -----------------------------------  
 ---------- 3) A Câmara Municipal de Silves através do seu Setor da Juventude dá oportunidade 
a jovens do concelho que tenham entre 15 a 35 anos, de mostrarem o seu talento.---------------   
 ---------- Esta iniciativa designada por: “Jovens Artistas do Concelho de Silves” tem por 
objetivo dar a conhecer jovens que se possam destacar em áreas como a música, dança, 
pintura, literatura, fotografia, representação e outras. ------------------------------------------------------  
  --------- Estes talentos serão posteriormente revelados junto do público em geral nas 
atividades promovidas pela Câmara Municipal de Silves. -------------------------------------------------  
 ---------- 4) Hoje, a “Tertúlia Mais Pequena do Mundo” terá lugar no Teatro Mascarenhas 
Gregório, em Silves e será dedicada ao tema “O Papel da Arte no Mundo Atual”. -----------------    
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 ---------- 5) O Setor da Ação Social e a Biblioteca Municipal apresentam entre janeiro e junho 
um ciclo de workshops designados por: “ A ciência Não Têm Idade”, dedicados à divulgação 
da ciência junto dos seniores do concelho. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6) De 20 de janeiro a 4 de fevereiro o GIP – Gabinete de Inserção Profissional da 
Câmara Municipal de Silves irá dinamizar diversas sessões coletivas de divulgação do Plano 
de Formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para o ano de 2015. ---  
 ---------- As ações serão dirigidas a desempregados inscritos no IRFP e ao público em geral, 
dado que existem também formações para quem se encontre profissionalmente ativo. ----------   
 ---------- 7) O Teatro Mascarenhas Gregório acolhe nos próximos fins de semana duas peças: 
a 24 de janeiro “Sopa com Massa” a partir de Tchékhov e no dia 31 d janeiro “E a Cabeça 
Tem de Ficar?”, a partir de Karl Valentin. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- 8) No próximo dia 25 de janeiro, a Orquestra Clássica do Sul, atuará na Igreja 
Paroquial de Alcantarilha pelas 18:00 horas. O concerto é intitulado: “Serenatas, Elogios e 
Sinfonias”. Estes concertos de música clássica decorrerão ao longo do ano de 2015 nas 
diversas freguesias do concelho, num total de 7 eventos. ------------------------------------------------  
 ---------- Este é mais um protocolo que pretende qualificar e diversificar a oferta cultural 
promovida pelo Município de Silves. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9) Quero também informar que em relação ao espetáculo da Rita Guerra que integra 
o formato Lado B e que decorrerá no dia 6 de fevereiro no Centro Paroquial de Pêra, serão 
entregues dois bilhetes a cada vereador e ainda dois a cada membro do executivo das juntas 
de freguesia que colaboraram na venda dos ingressos, nomeadamente as juntas de Armação 
de Pêra e de Alcantarilha e Pêra. --------------------------------------------------------------------------------  
   -------- 10) Finalmente e em relação ao relatório da atividade da CPCJ solicitado pelo 
vereador Dr. Paulo Pina, informo que o mesmo já está elaborado e será levado brevemente à 
reunião da comissão alargada e posteriormente será dado a conhecer aqui. -----------------------  
 ---------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 21 de janeiro de 
2015, o valor dos fundos disponíveis é de € 146.052,66 (cento e quarenta e seis mil, 
cinquenta e dois euros e sessenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra referindo que "Já, estamos a um 
mês, do mês de Março e gostaria de saber se já houve atenção à época balnear em Armação 
de Pera, e à situação do barco que se vai degradando dia a dia, se calhar era melhor retirá-lo 
de lá. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria também de saber se o carro elétrico vai ou não para Armação de Pêra. ------  
 ---------- Solicitava o relatório respeitante Às horas extraordinárias e as ajudas de custo, pagas 
no ano de 2014, comparativamente com o ano de 2013. -------------------------------------------------- . 
 ---------- A empresa responsável pela Higiene e Saúde no Trabalho já iniciou e gostaria que 
nos entregassem o relatório daquilo que já foi feito por esta empresa. --------------------------------  
 ---------- O que ocorreu na zona do campo de futebol é um lamaçal e apesar do esforço 
camarário, os camiões a passar lá deixam aquela zona toda suja. -------------------------------------  
 ----------  Gostaria também de ter informações do que está operacional ou não no Parque de 
Máquinas. E se durante o verão a câmara delegou em alguma empresa o apoio ou o reforço 
na recolha do lixo. A situação dos pontos complicados de trânsito e as luzes na via dorsal. 
Solicito ainda informação atualizada relativamente aos pontos de luz que se encontram 
desligados na via dorsal.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente faz uso da palavra dizendo que, “relativamente à recolha dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), não tivemos nenhuma empresa a fazê-lo, foi tudo feito com 
a prata da casa.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- No caso da empresa de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho vou ver o que é 
possível transmitir, a empresa iniciou a sua atividade recentemente, no entanto a equipa de 
Higiene e Segurança da câmara começou o seu trabalho logo após a tomada de posse.” ------   
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 ---------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho interveio dizendo que “ os pontos luminosos 
foram desativados no anterior executivo e morando o ex-presidente em Armação de Pera, 
assim como o Sr. ex-vereador Arq.º Pascoal, que também morava em Armação, bem como o 
Presidente da junta de freguesia, que mora em Armação de Pera deixaram a EDP desligar os 
postos de luz em cima de passadeiras. Agora nós vereação permanente, optamos por ligar os 
pontos de luz ao pé das passadeiras, das rotundas. E ainda assim continuam a solicitar que 
se liguem todos os pontos. Ora a situação económica não se alterou, nem a luz está mais 
barata.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo que “queria alertar que 
quando foi indicado à EDP, por proposta subscrita pelo executivo permanente que os focos 
de luz deveriam ser desligados alternadamente e que não eram para ser desligados os das 
passadeiras e rotundas, mas houve falhas e quando quisemos fazer a reposição não 
tínhamos fundos disponíveis para o fazer. Os que foram desligados foram-nos por lapso, e 
pode confirmar com o Eng.º Mascarenhas.” ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria de saber que responsabilidade cabe aos técnicos e aos políticos, da 
localização e execução da obra do estádio municipal em Armação de Pera.” -----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Calado, tomou a palavra questionando “ em relação 
à Estrada do Algoz/Guia que está com o piso muito irregular e degrado o executivo esta a 
pensar intervir e também gostaria de saber o ponto de situação sobre a Estrada Nacional 
Silves/Porto Lagos pois está em estado degradado.” ------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclarece que “para a Estrada Algoz/Guia nós queremos elaborar 
um projeto conjunto com a Câmara Municipal de Albufeira. Para já só conseguimos pequenas 
intervenções. Queremos que durante o nosso mandato se avance com o projeto, mas não 
podemos garantir se iremos concretizá-lo. Pois não existem verbas para avançar com nada, a 
nível de asfalto de estradas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à situação da Estrada Silves/Porto de Lagos já fizemos vários ofícios à 
Estradas de Portugal, para que aquela seja incluída nas obras que eles têm planeado para 
este ano, e temos andado a pressionar, não quero garantir em termos temporais, mas talvez 
de 15 em 15 dias temos enviado ofícios.” --------------------------------------------------------------------- . 
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio mencionando que “realmente a Estrada de 
Silves/Porto Lagos está bastante degradada e é bom saber que estão fazer pressão. -----------  
 ---------- Gostaria de fazer dois pedidos de informação; um refere-se ao Centro de Estudos 
Luso-Árabes (CELAS) que está a utilizar as instalações do município, gostaria de saber se 
existe algum protocolo; a outra tem a ver com o Projeto Odisseia, que gostaria de saber quem 
faz e quando são feitas as avaliações do projeto e quando se vai perceber se este projeto 
realmente é interessante ou não para a autarquia. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Também gostaria que nos esclarecesse duas questões: que uma tem a ver com os 
alojamentos locais, pois tive acesso ao decreto-lei, e pelo que li, as autarquias devem 
fornecer as placas de identificação para este tipo de alojamentos. Gostaria de saber se o 
município está a fornecer estas placas cumprindo assim a lei. ------------------------------------------  
 ---------- Outra questão tem a ver com “Silves +/Cultura 2015”, é com agrado que vejo este 
documento, acho que já é um passo que vem de encontro ao que tenho manifestado de como 
determinadas áreas devem ser tratadas. Ali vêm definida uma orientação para o que se 
pretende, e o que se pretende para aquele equipamento, como é o caso do Teatro, em 
termos de custos há aqui alguns avanços, mas acho que se deveria estender a mais 
equipamentos culturais, como a Casa da Cultura entre outros. Gostaria ainda de acompanhar 
o documento. Para um futuro, este planeamento deveria ser mas alargado, estamos a falar de 
uma coisa bem conseguida, mas ainda é uma gota do que pode ser feito, pelo menos da 
informação que tenho é uma ótima política cultural para o concelho. Na minha opinião, penso 
que provavelmente está a começar ao contrário, não que esteja mal, e se o caminho a seguir 
é este, acho que está qui um excelente trabalho por parte da Sra. Vereadora da Cultura, Luiza 
Conduto Luís.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra esclarece que “com o Celas não existe 
protocolo, porque essa situação passa pela alteração do regime de taxas e licenças que ainda 
não está concluído, mas existe uma parceria para a utilização do espaço, para algumas 
atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao Projeto Odisseia, este existe desde 2010, mas quando nós aqui 
chegamos, o mesmo estava um pouco parado, mas deixo para a vereadora Luiza Conduto 
Luís, esclarecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao alojamento local, talvez falha minha, mas não conheço esse decreto-
lei, o que temos feito é a atualização dos alojamentos locais e é por essa razão que são 
trazidos aqui às reuniões.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luiza Conduto Luís tomou a palavra esclarecendo que 
“o Projeto Odisseia é monitorizado um parceiro, é um projeto europeu em que existe um chefe 
o Sr. Lopez, que mensalmente se desloca aqui à câmara. Esteve cá em Dezembro e irá voltar 
em Fevereiro, e são eles que monitorizam o que se faz e depois fazem eles próprios o 
relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao andamento do projeto, o que estava a ser realizado era o 
levantamento do que poderia ser feito nas plataformas. Agora vamos implementar o projeto e 
dar formação aos promotores, já existe também protocolo com a Câmara Municipal de 
Portimão. Penso que já houve vantagens para autarquia em termos técnicos com a colocação 
dos totens, em locais público e privados, tratando-se de uma aplicação que está sempre a ser 
atualizada e promovendo o concelho.“ -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “o projeto não estava parado, 
e o que aconteceu agora, já estava previsto e esta é a parte final do projeto. -----------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Conduto Luís retomou a palavra respondendo que “ o 
projeto estava parado e o primeiro contato direto que tive foi em Espanha, onde houve uma 
apresentação e onde senti vergonha, pois cada vez que aparecia Silves, dizia não cumpriu. 
Quando o Sr. Lopez veio cá tudo o que era Silves estava encrencado, e não havia nenhum 
protocolo, todos os contratos estavam parados, deveria ter trazido à reunião o que se passou 
em Espanha, trarei na próxima para lhe mostrar os documentos. --------------------------------------  
 ---------- Relativamente aos Ciclos da Cultura, esta informação foi trazida a reunião por causa 
da cobrança dos bilhetes, mas terei todo o prazer em trazer toda a programação cultural, que 
está programada desde julho do ano passado. O documento que o vereador falou não se 
encontra escrito, mas foi nas reuniões que houve com os diversos setores dados esses 
contributos. Quando diz que estamos a começar a casa pelo telhado não posso concordar, 
estas informações é de quem está a trabalhar da base para o topo e quando o documento 
estiver todo pronto será entregue.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra e relembrou que “esta divisão não tem chefe, e as 
vezes é difícil para a vereadora conseguir estar nas diversas frentes, mas tem conseguindo, e 
por isso um bem-haja a ela, pelo excelente trabalho que têm feito e o contato tão próximo que 
têm conseguido ter com todos estes setores.” ---------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE VIABILIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
EXISTENTE, SITO EM AMENDOAIS, TUNES. --------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Tiago Filipe Lampreia Antão. ----------------------------------------------------  
 ---------- 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 nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE VIABILIDADE S/ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO VALADINHOS, 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Maria Manuela da Conceição Vitória. -----------------------------------------  
 ---------- 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 nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO INACABADAS, ALV. 
LOT. N.º2/89, SITO DAS TAIPAS, ALGOZ. -------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel Osvaldo Cabrita.----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reabilitar o título concedendo ao 
requerente o prazo de um ano para a execução integral de todos os trabalhos. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVO 
A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GOLFE, SITO NA TAPADA DO ALMARJÃO, EM SILVES.  
 ---------- REQUERENTE: Feitoria Fenícia - Investimentos Agro - Pecuários e Turísticos, Lda. --   
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA 
ABERTURA DE ESTABELECIMENTO DESTINADO A «SALÃO DE CABELEIREIRO», LOJA 
6F, MERCADO MUNICIPAL DE PÊRA, EM SILVES. ------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Isabel Maria Pires Cascalheira Lage. ------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, URBANIZAÇÃO DO BARROCAL II, LOTE 
N.º 19, EM PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Gabriela Miranda de Pinho. ------------------------------------------------------  
 ---------- 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. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO (LICENCIAMENTO) DE 
CONSTRUÇÃO DESTINADA A HABITAÇÃO, RUA PADRE ANTÓNIO LOPES E RUA JOSÉ 
DIOGO DE MASCARENHAS, SITO ALCANTARILHA, SILVES. ----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Originalsrategy Prestação de Serviços a empresas unipessoal, Lda.   
 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, 
GAVETO DA RUA CRUZ DA PALMEIRA COM RUA FRANCISCO GOMES PABLO, SILVES.  



 
 

8 

 

 

 ---------- REQUERENTE: Maria da Ascensão dos Santos Lóia Mourinho. ----------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o prédio em regime de 
propriedade horizontal, de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. ---------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL, PANASQUEIRA, EDF. LUÍS DE CAMÕES, 
FRACÇÃO BE, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Southmoments Invest. Imobiliários, 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 mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES, OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTOS, AREIAS DE PÊRA, PÊRA. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Tofer, Urbanizações Lda / João Manuel Lopes Rodrigues. --------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar à DOGU que atente aos 
antecedentes e se pronuncie sobre a possibilidade da alienação do prédio. -------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE COSNTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
E COMÉRCIO, SITO NA RUA BARTOLOMEU DIAS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------    
 ---------- REQUERENTE: João Paulo Quaresma Bernardo. -----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
declarando a caducidade do presente processo. Notificar o requerente do teor do presente. ---  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º2. ---------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira – Secção de Contabilidade (SCON), de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração proposta com os 
votos a favor do executivo permanente e abstenção dos restantes vereadores. --------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE MATERIAL LENHSO 
(EUCALIPTO) E DE CORTIÇA VIRGEM NA ÁRVORE, MEDIANTE PROPOSTA EM CARTA 
FECHADA - RELATÓRIO FINAL. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório final de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ----------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do relatório final e 
adjudicar a alienação da cortiça e do material lenhoso ao concorrente André Miguel Guerreiro 
Coelho, pelos valores constantes do mesmo relatório. -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – ABERTURA DE CONCURSO PARA CONCLUSÃO DO ARRANJO 
URBANÍSTICO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------  
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---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a execução dos 
trabalhos infra, através de concurso publico a aprovando as peças do procedimento e a 
composição do júri proposta. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MUSICAL 
DO ALGARVE E O MUNICÍPIO DE SILVES. -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Administrativa, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo 
concedendo poderes à Sra. Presidente para a sua outorga. Mais se delibera proceder ao 
pagamento de contrapartida financeira no montante de 6.000,00€ (seis mil euros) tal como 
consta do protocolo de cooperação cultural. ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO - COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação, da Divisão de Obras Municipais e Transporte e da Comissão 
Municipal de Trânsito, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.- ------------------- -- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a constante da Ata da 
Comissão Municipal de Trânsito bem como proceder aos trabalhos aí propostos de acordo 
com a estimativa de custos constantes na informação da DOMT. --------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE EM NOME DE 
LEONARDO DA PALMA MENDES E IVONE RODRIGUES NETO. ------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e 
certificar em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE INTERVENÇÃO 
SOCIAL - PAIIS 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Presente informação da Ação Social (ASOC), de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto questionou “no caso do programa PAIIS estão 10 
mil euros para despesas de capital, elas destina-se relativamente a quê? ---------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente passa a esclarecer que “na parte cultural os programas que tem 
despesa de capital são o PAMAD, o PAIIC e o PAIIS, esta despesa é para ajudar as 
associações de carater cultural, desportivo e social no sentido de adquirirem material concreto 
e objetivo necessário para as suas funções ou para recuperação dos seus próprios locais. ----  
 ---------- No ano transato tínhamos colocado a rubrica capital no PAIAC e foi utilizada também 
para ajuda da filarmónica de Alcantarilha/ Pêra e Armação de Pera, para as fardas, por isso 
este ano entendemos estender está rubrica ao programa PAIIS.” --------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, interveio questionando se “qualquer uma destas 
instituições tem que se candidatar para ter uma participação isso é definido por critérios, o 
pagamento desses subsídios virão a reunião ou podem ser entregues sem vir aqui? -------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra referindo que “isso já esta no plano de 
atividades que as associações fazem.” -------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra e questionou “ as despesas 
correntes também estão nos quatro programas, faço a mesma pergunta, temos 56 mil euros, 
são para ser distribuídos como e para quê?” -----------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “estamos a falar de contas descritas no PAIIS, onde 
está descriminado como e de que forma, deveria ler a documentação que lhe foi entregue aí 
está descriminado e tem os critérios.” --------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a questionar se “essa atribuição vem ou não 
à reunião de câmara.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e esclareceu que “estes programas têm aqui os 
critérios nas várias valências sejam elas quais forem, é feito como sempre foi é proposto as 
instituições, nos só regularizamos os critérios. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- As despesas correntes, são feitas dentro destas verbas. --------------------------------------   
 ---------- A despesa capital permitiu-nos que pudessem candidatar outras situações como as 
fardas, mas vou-me certificar.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e questionou “porque é que no 
PAJU, entidades que tem outras valências não podem concorrer? A Sra. Presidente 
respondeu se tem outras valências, então concorre ao PAIIAC, PAMAD OU PAIIS, pq no 
PAJU é só para entidades com valência em atividades exclusivamente juvenis, ou seja é um 
programa muito restrito. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Veja a incoerência que está a dizer, será que é pelos 500€ que a instituição recebe 
do programa PAJU, que vai fazer que uma associação jovem, que tenha outras valências não 
concorra aos outros programas onde poderá ter mais ajudas. -------------------------------------------   
 ---------- Está a levantar uma questão que deve ter um tratamento igual e a prática de que 
atividades são as mais comuns permite todas outras no âmbito desportivo e cultural.” -----------  
 ---------- O Sr. Vereador Rogério Pinto retomou a palavra dizendo que “tenho a minha 
perspetiva e não concordo com essa situação, mas não irei inviabilizar o documento pelo fato 
do programa PAJU não dar abertura a estas instituições poderem concorrer a ele, tinha ainda 
outra pergunta, mas já não sei qual é.” -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Luisa Luís Conduto, interveio dizendo ao Sr. Vereador Rogério 
Pinto que “não se preocupe que eu sei qual é a questão que quer fazer e por isso já lhe 
responderei.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “a minha questão é 
somente saber se houve alterações e se são significativas e se podem ser alteradas.” ----------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Conduto Luís faz uso da palavra dizendo que “houve 
alterações e devido à experiência de um ano no caso PAMAD a casa do povo tem equipas de 
desporto adaptado e não tinha apoio e acrescentamos.”- -------------------------------------------------  
 ---------- Tentamos atualizar os apoios logísticos, as parcerias, são um ponto importante e 
incluímos o ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por exemplo: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O lar de Messines que emprestou o espaço para acolher pessoas da Feira Medieval, 
eles não podem passar recibo e com o programa de apoio podemos ajudar. -----------------------   
 ---------- Outro caso é os fatos da Feira Medieval e as instituições que os lavam, com esta 
parceria conseguimos ajudá-los. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Há uma situação de anos anteriores que não puderam pagar pavilhão onde ficaram 
pessoas da Feira, porque na altura não passavam recibo e ainda estamos a dever e ainda 
não sabemos como iremos resolver esta situação.” --------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “ que outra possibilidade é que no final do 
ano vão ter um bónus. Também há destaques, para as coletividades e atletas no âmbito 
cultural nacional ou internacional.”! ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra questionando se “ se houve alteração 
ou não, na calendarização das tranches.” ---------------------------------------------------------------------   
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra e esclareceu que “sempre que a instituição pede 
antecipadamente o pagamento vem primeiro a reunião de câmara, pois os prazos devem ser 
cumpridos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça fazendo uso da palavra mencionou que “é 
bom ver que um ano de experiência deu para fazer algumas alterações e colmatar 
dificuldades que apareceram.” A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luis finalizou dizendo que 
“realmente dá muito trabalho, mas faz-se.” --------------------------------------------------------------------  
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---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa proposto. ---------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL - 
PAAJU 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Juventude (JUV), de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O teor das intervenções dos Vereadores e Sra. Presidente, sobre este assunto, é o 
mesmo que recaiu sobre o ponto 6.7 desta reunião. -------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa proposto. ---------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROGRAMA DE APOIO A INICIATIVAS DO ÂMBITO CULTURAL 
- PAIAC 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Cultura (CULT), de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O teor das intervenções dos Vereadores e Sra. Presidente, sobre este assunto, é o 
mesmo que recaiu sobre o ponto 6.7 desta reunião. -------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa proposto. ---------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
DESPORTIVO - PAMAD 2015. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Desporto (DESP), de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O teor das intervenções dos Vereadores e Sra. Presidente, sobre este assunto, é o 
mesmo que recaiu sobre o ponto 6.7 desta reunião. -------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o programa proposto. ---------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – BTL 215 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO STAND 
ALGARVE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Turismo (TUR), de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação e 
proceder à transferência da verba no montante de 500€ + IVA, para a RTA. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - CICLOS + CULTURA 2015 NO TEATRO MASCARENHAS 
GREGÓRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Coordenador da Programação Cultural do Município, de que 
se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
fixando o valor dos ingressos para os eventos a realizar nos montantes previstos na mesma. -  
 ---------- 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 dez horas e quarenta e dois minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela 
Sra. Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


