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Artigo 7.º

Período de intervenção do público

1 — O período de intervenção do público tem a duração de
sessenta minutos.

2 — Os cidadãos interessados em intervir para solicitar es-
clarecimentos terão de fazer, antecipadamente, a sua inscrição,
referindo nome, morada e assunto a tratar.

3 — O período de intervenção aberto ao público, referido no
n.º 1 deste artigo, será distribuído pelos inscritos, não poden-
do, porém, exceder dez minutos por cidadão.

Artigo 8.º

Pedidos de informação e esclarecimentos

Os pedidos de informação e esclarecimento dos membros da
Câmara devem ser formulados, sinteticamente, logo que finda
a intervenção que os suscitou e restringem-se à matéria em dú-
vida, assim como às respectivas propostas.

Artigo 9.º

Exercício de direito de defesa

1 — Sempre que um membro da Câmara considere que fo-
ram proferidas expressões ofensivas da sua honra ou conside-
ração, pode usar da palavra por tempo não superior a dez mi-
nutos.

2 — O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar
explicações por tempo não superior a dez minutos.

Artigo 10.º

Protestos

1 — A cada membro da Câmara, sobre a mesma matéria, só
é permitido um protesto.

2 — A duração do uso da palavra para apresentar o protesto
não pode ser superior a dez minutos.

3 — Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento
e às respectivas respostas.

4 — Não são admitidos contraprotestos.

Artigo 11.º

Votação

1 — Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa
juízos de valor sobre comportamentos ou qualidades de qual-
quer pessoa, as deliberações são tomadas por escrutínio secre-
to.

2 — Em caso de empate na votação, o presidente tem voto
de qualidade, excepto se a votação se tiver efectuado por es-
crutínio secreto.

3 — Havendo empate na votação por escrutínio secreto, pro-
cede-se imediatamente a nova votação e, caso o empate se man-
tenha, adia-se a deliberação para a reunião seguinte; se na pri-
meira votação dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-á
a votação nominal.

4 — Quando necessária, a fundamentação das deliberações
tomadas por escrutínio secreto é feita pelo presidente após a vo-
tação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido.

Artigo 12.º

Declaração de voto

1 — Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qual-
quer membro da Câmara apresentar por escrito a sua declara-
ção de voto e as razões que a justifiquem.

2 — Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e
fizerem registo da respectiva declaração de voto na acta ficam
isentos da responsabilidade que daquela eventualmente resulte.

3 — Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades,
as deliberações serão sempre acompanhadas das declarações de
voto apresentadas.

Artigo 13.º

Reuniões públicas

1 — A primeira reunião de cada mês é pública.
2 — A Câmara pode deliberar a realização de outras reuni-

ões públicas.

3 — A deliberação referida no número anterior será publicada
em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco dias ante-
riores à reunião.

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 5062/2000 (2.ª série) — AP.  — Regulamento
do Cartão Municipal do Idoso. — Pelo presente se torna pú-
blico que a Assembleia Municipal de Silves, no uso da compe-
tência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 39.º
do Decreto--Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção dada
pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho, aprovou, na sua sessão or-
dinária de 28 de Abril de 2000, a versão definitiva do Regula-
mento em epígrafe, o qual foi submetido a inquérito público e
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 27 de
Maio de 1999.

11 de Maio de 2000. — A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel F. Silva Soares.

Preâmbulo

Considerando que as pessoas idosas devem, na medida do pos-
sível, poder viver na sua família e na sua comunidade uma vida
que lhes ofereça oportunidades de realização pessoal, enquan-
to membros de parte inteira do sociedade, de forma a se senti-
rem gratificados pela realização de objectivos, de aspirações e
de potencialidades pessoais.

Considerando que cabe às autarquias, no âmbito das políti-
cas sociais, melhorar a vida das pessoas idosas enquanto indi-
víduos, de modo a permitir-lhes viver integral e livremente estes
anos de paz.

Dado que esta Câmara Municipal considera que as políticas
e os programas destinados à população idosa devem assegu-
rar a capacidade desta se exprimir através de uma densidade
de papéis estimulantes e, principalmente, ser capaz de conti-
nuar a participar na vida da família e no seio da comunidade.
Tendo em conta as dificuldades económicas em que vive grande
parte dos idosos deste concelho, sentiu-se necessidade de cri-
ar o cartão municipal do idoso, como forma de permitir uma
melhor utilização dos recursos da edilidade ao serviço desta
população.

Assim, no uso das competências previstas na alínea a) do
n.º 3 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Mar-
ço, com a redacção que lhe foi introduzida com a Lei n.º 18/91,
de 12 de Junho, a fim de ser submetido a inquérito público,
após publicação, seguido da aprovação da Assembleia Muni-
cipal, nos termos do n.º 2 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º100/
84, de 29 de Março, com as redacções das Leis n.os 25/85, de 12
de Agosto, 35/91, de 27 de Julho, e 18/91, de 12 de Junho,
que lhe foram introduzidas, proponho a aprovação das seguintes
normas e a sua divulgação para inquérito público durante
30 dias, com o objectivo de virmos a colher algumas propos-
tas de melhoria.

Regulamento do Cartão Municipal do Idoso

Artigo 1.º

O cartão municipal do idoso é um cartão emitido pela Câmara
Municipal de Silves, passado em nome do titular, pessoal e in-
transmissível, conforme modelo constante no anexo I.

Artigo 2.º

A utilização do cartão por terceiros implica a anulação dos
benefícios.

Artigo 3.º

Só podem ser beneficiários do cartão municipal do idoso os
cidadãos residentes no concelho de Silves com idade igual ou
superior a 65 anos ou reformados por invalidez, independente-
mente da idade, que sejam recenseados e possuam residência per-
manente neste concelho, desde que, vivendo sozinhos, tenham
rendimentos inferiores ou iguais ao salário mínimo nacional em
vigor para o ano a que respeita o cartão ou que, integrando um
agregado familiar, a média dos rendimentos não ultrapasse aquele
valor.
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Artigo 4.º

A adesão ao cartão municipal do idoso é feita na Câmara Mu-
nicipal de Silves ou na junta de freguesia da área de residên-
cia, preenchendo um impresso disponível para o efeito, conforme
anexo II .

As juntas de freguesia, no prazo de uma semana após a data
de entrega, comprometem-se a enviar a ficha de adesão devi-
damente preenchida e documentação anexa para a Câmara Muni-
cipal.

Artigo 5.º

Os documentos necessários para a adesão ao cartão munici-
pal do idoso são:

Bilhete de identidade;
Duas fotografias tipo passe;
Documento comprovativo da pensão e declaração do IRS

ou, no caso da sua inexistência, declaração emitida pela
junta de freguesia comprovativa dos rendimentos;

Declaração da junta de freguesia, onde conste o número de
eleitor e a sua data de emissão, que confirme a residên-
cia e a composição do agregado familiar;

Certidão emitida pela repartição de finanças, que confirme
a existência ou não de bens declarados;

No caso do idoso coabitar com familiares, declaração emitida
pela junta de freguesia comprovativa dos rendimentos de
todos os elementos do agregado familiar que exerçam uma
actividade profissional remunerada.

Artigo 6.º

Os portadores do cartão municipal do idoso têm os seguin-
tes benefícios:

Acesso gratuito a iniciativas culturais, recreativas e despor-
tivas promovidas pela autarquia;

Desconto de 50% no valor do consumo de água, desde que
possuam o contador em seu nome há, pelo menos, um
ano e que o consumo de água não ultrapasse os 10 m3,
ou desconto de 15% se o consumo mensal ultrapassar esse
limite;

Acesso a programas de turismo para a terceira idade pro-
movidos pela autarquia.

Artigo 7.º

O cartão municipal do idoso tem a validade de um ano a partir
da data da sua emissão, e é renovável mediante a apresentação
de declaração da junta de freguesia da área de residência, em
como as condições referidas no n.º 3 do presente Regulamento
se mantêm.

Artigo 8.º

A perda, furto ou extravio do cartão deve ser comunicado de
imediato à Câmara Municipal de Silves. A responsabilidade do
titular só cessará após comunicação por escrito da ocorrência;
se após comunicação encontrar o cartão, deve junto da Câma-
ra Municipal fazer prova da sua titularidade, caso contrário o
cartão será anulado.

ANEXO I

Modelo de cartão municipal do idoso

Frente                      Verso

Sugiro que a feitura seja pela Divisão Sócio-Cultural.

ANEXO II

Câmara Municipal de Silves

Cartão municipal do idoso

FICHA DE ADESÃO

CARTÃO N.º

VISTO

       /        /

(a preencher pelos serviços)

NOME COMPLETO

DATA DE NASCIMENTO __/__/__ NATURALIDADE

MORADA                                                    TELEFONE

B.I. N.º                      EMITIDO EM __/__/__  ARQUIVO DE

CARTÃO DE ELEITOR N.º          EMITIDO EM __/__/__.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS (indicar o nome de todos os componemtes do

agregado familiar):

N.º NOME
DATA DE N.º FISCAL DE

PROFISSÃO RENDIMENTO
NASCIMENTO CONTRIBUINTE

1 O Próprio

2

3

4

5

Declaro sob compromisso de honra que as informações que constam deste documento são
verdadeiras. Autorizo a Câmara Municipal de Silves a recorrer à Direcção Geral de Impostos e
à Segurança Social para efeitos de confirmação dos valores declarados.

Tomo conhecimento de que as falsas declarações ou omissões implicam a anulação do
benefício, para além das sanções previstas na Lei.

                          Silves,                          de

                            Utente,

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Aviso n.º 5063/2000 (2.ª série) — AP.  — Para os devi-
dos efeitos se faz público que, por despacho do presidente da
Câmara de 30 de Maio de 2000, foi celebrado contrato de tra-
balho a termo certo, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, pelo período de
1 de Junho de 2000 a 31 de Julho de 2000, com Anabela Men-
des Dias Duarte, auxiliar de acção educativa.

30 de Maio de 2000. — O Presidente da Câmara, Francisco
Ivo de Lima Portela.

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Aviso n.º 5064/2000 (2.ª série) — AP.  — Para os devi-
dos efeitos se faz público que a Assembleia Municipal de Va-
gos, em sessão de 25 de Fevereiro de 2000, por proposta da
Câmara Municipal tomada em reunião de 24 de Janeiro de 2000,
deliberou alterar o teor da definição de superfície total de pa-
vimento constante do artigo 12.º do RMEU — Regulamento
Municipal de Edificações Urbanas, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 294, de 22 de Dezembro de 1998, que
passa a ser o seguinte:

Artigo 12.º

De índices urbanísticos

[...]
Superfície total de pavimento — a soma das superfícies bru-

tas de todos os pisos, acima e abaixo do solo, incluindo esca-


