
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 26  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 22 DE JULHO DE 2015  --------------------------------  
 ----------- Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta e cinco 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, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 5.108.001,67 € (cinco milhões, cento e oito mil, um euro e sessenta e sete cêntimos), e o 
de operações não orçamentais é de 4.660.016,04 € (quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, 
dezasseis euros e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas Nº 19 da reunião ordinária de Câmara realizada a 
27 de maio de 2015 e Nº 20 da reunião ordinária pública de Câmara realizada a 03 de junho de 2015 --  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- “Gostaria de começar dizendo que a reunião, como já tem sido habitual, vai ser gravada, 
como recurso para quem está a transcrever. Após a mesma vir a reunião e ser aprovada, será 
eliminada a gravação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Queria informar que o Dr. Ricardo Tome entrou hoje de férias, não podendo estar presente, 
mas tenho aquilo que me pediram, sobre a legislação e a revisão de tudo o que está a ser feito.  --------  
 ----------- Antes de ir falei com ele e ficou combinado, que assim que ele voltasse de férias estará 
presente na próxima reunião de câmara que houver. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje de manhã falei com o Diretor da Direção Geral do Território, o Professor Dr. Rui Alves, 
para saber o ponto de situação da utilização da cartografia de 2015. Ele disse-me que continua a 
tentar negociar com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP), porque o mesmo 
recuou, supostamente, iriamos ter acesso à cartografia de voo que houve a nível nacional, e iriamos 
ter um acesso gratuito a essa cartografia, mas não sei se houve alteração da direção do IFAP, eles 
recuaram e ainda não houve nova reunião entre a DGT e o IFAP e assim cheguem a uma concertação 
será vos comunicado. Ele disse-me que amanhã voltaria a falar comigo, assim que tiverem novidades.  
 ----------- Outros avanços, no PDM (Plano Diretor Municipal) têm sido feitos perante as novas leis que 
tem saído, que são bastantes, relativamente ao ordenamento do território. Solicitei aos serviços que 
fizessem chegar, de uma forma sintética, um resumo para que possam consultar essas mesmas leis, e 
verifiquem as modificações que Plano Diretor Municipal (PDM) terá que sofrer na consequência 
destas. -  
 ----------- Especificamente, a lei obriga que o PDM seja atualizado e implementado, até junho de 2017, 
incorrendo em penas no financiamento nacional e até mesmo europeu. ------------------------------------------  
 ----------- Agradecia que vissem toda essa legislação, atenção que da Reserva Agrícola Nacional 
também saiu uma lei, mas ainda não saiu a parte regulamentar dessa mesma lei ----------------------------- . 
 ----------- Dizer-vos ainda, que ontem foi assinado o Contrato de Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária – DLBC Urbana, neste caso a “Silves 2020”, e também o relativo à DLBC Rural, o Plano 
Estratégico, com os Órgãos Estratégicos de cada uma destas DLBC e foi realizado no Museu de 
Portimão, com os respetivos parceiros, tendo sido eleitos o representante da Assembleia Geral e os 
Órgãos de Gestão de cada uma delas. Nós fazemos parte da DLBC urbana, com o “Silves 2020”. -------  
 ----------- É o que me cumpre informar e passo a palavra ao senhor Vice-Presidente. -------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, tomou a palavra informando que, “continuamos com a 
implementação da Feira Medieval. Em relação aos calceteiros, estamos a fazer um esforço para 
estarem em Armação Pêra e Silves, também reiniciamos em Armação de Pêra e esta semana devem 
ficar concluídas, as lavagens dos moloks que começam às 4h da manhã e continuaremos assim que 
necessário durante todo o verão, o corta bermas está nas estradas de Silves. ---------------------------------  
 ----------- Ainda informar o Dr. Rogério Pinto que, em relação às tampas dos moloks, o que foi feito 
pelos nossos serviços foi um levantamento de onde consta que 55 moloks estão concluídos, mas, em 
face da informação do vereador Dr. Rogério Pinto, mandei os serviços darem mais uma volta em 
especial nas freguesias do litoral, para que façam um novo levantamento, porque os 55 identificados 
inicialmente, estão todos concluídos” ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente ausentou-se da sala. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís fazendo uso da palavra passou a informa.------------------  
 ----------- 1) Hoje dia 22 de julho haverá um concerto da Banda Filarmónica em Armação de Pêra, no 
âmbito da programação cultural levada a cabo pelo Município. Haverá ainda mais uma sessão do 
clube de leitura da Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra, uma parceria com a 
Biblioteca Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) No dia 23, quinta-feira, na Praia Grande de Pêra decorrerá uma atividade de Educação 
Ambiental, Integrada no Programa da Bandeira Azul, designada por “Consultório de Poesia: Mezinhas 
Poéticas para Várias Maleitas”. A mesma atividade decorreu no passado dia 21 na Praia de Armação 
de Pêra.  
 -----------  Também no dia 23, será aberto ao público o quiosque “Ponto Azul” – o município mais perto 
de si, que irá funcionar no quiosque do Município em Armação de Pêra, junto ao Casino, o qual 
pretende ser um centro de sensibilização de Educação Ambiental e Turística do Município, 
desenvolvido ao abrigo da candidatura da bandeira azul. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram estabelecidas parcerias para a dinamização deste centro com os serviços de Proteção 
Civil Municipal; Algar, Águas do Algarve e internamente com a Divisão de Serviços Urbanos e 
Ambiente (DSUA), a Divisão de Cultura Turismo e Património (DCTP) e a Unidade de Máquinas e 
Viaturas (UMV). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Pretende-se com este quiosque, e com as ações já em curso, como a do setor da Educação 
“Faz da mudança a tua praia”, além das potencialidades educativas e ambientais, este ponto terá 
também a função de divulgação de monumentos, atividades culturais, equipamentos do município, em 
estreita articulação com os demais setores da autarquia, uma vez que a praia de Armação de Pêra é, 
por excelência, nesta altura do ano, o local de maior afluência turística, do município. -----------------------  
 -----------  3) Ainda esta quinta-feira, haverá lugar a mais um Sunset Secret – Quintas do Castelo, que 
contará com a atuação do grupo “Flôr de Sal”. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  4) Finalmente, em relação ao dia 23, referir que os projetos “Ler Cãofiante” e “Cãopetências 
para a vida” terão destaque no programa da SIC, o qual fará referência ao trabalho inovador 
desenvolvido pelo município desde 2014 e único no país. ------------------------------------------------------------  
 ----------- 5) No dia 24 de julho haverá a revista “À Portuguesa”, pelo grupo de Teatro Boa Esperança, 
em Armação de Pêra, às 21h30, na zona do mini-golf, uma iniciativa da junta de freguesia.. ---------------  
 ----------- Também no mesmo dia, têm início o 17.º Arraial do Petisco, que se estenderá até 2 de agosto 
e que decorre no Polidesportivo de Pêra, com organização da Comissão de Festas da Paróquia de 
Pêra,. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ambos os eventos/atividades contam com o apoio do município. ---------------------------------------  
 -----------  6) No dia 25 e 26 de julho decorrerá em Armação de Pêra, a etapa final do percurso regional 
“gira praia”, integrada na animação desportiva levada a cabo pelo município  -----------------------------------  
 ----------- 7) No dia 26 de julho, será gravado em direto a partir do zoomarine, um programa de 
entretenimento, sendo que para o mesmo foi gravado um “postal” de Silves com a Sra. Presidente, o 
qual pretende a divulgação dos nossos monumentos e sítios através deste poderoso meio de 
comunicação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 8) Informar ainda, que a Campanha Arqueológica no Castelo foi adiada ainda para data a 
determinar, devido a motivos imprevistos da responsável científica da mesma, a arqueóloga Rosa 
Varela Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  9) Finalmente, referir que já ocorreu nova reunião com o grupo dos Amigos do Enxerim e os 
representantes dos moradores, na qual esteve presente a Sra. Presidente e eu. Ambas as partes 
chegaram a um acordo relativamente à festa do tremoço que se realizará sexta-feira, sábado e 
domingo últimos de agosto”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 10) Ontem decorreu o concelho geral de agrupamento das escolas de Silves, em que o 
município foi informado que as obras da Escola Secundária se encontram praticamente concluídas, e 
que se pretende que a sua inauguração decorra antes do início do ano letivos que se prevê que seja a 
21 de setembro”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que, “ontem fui receber o exército na Quinta 
Pedagógica, à semelhança do ano passado, eles são dissuasores de situações que possam colocar 
em risco a nossa serra e fazem uma vigília serrada. Este ano, voltámos a pedir a colaboração do 
exército, estes fazem o patrulhamento na herdade de São Bom Homem, mas conseguimos, através 
desta parceria, que se estendesse por toda a nossa serra, passando por São Marcos da Serra, São 
Bartolomeu de Messines e indo até, junto da Serra de Monchique. Eles ficam a residir na Quinta 
Pedagógica, no antigo Centro Cinegético, que foi adequado para que pudessem ficar lá e utilizar a 
própria cozinha. Irão permanecer durante esta época crítica de fogos. Além destas patrulhas, também 
aos nossos sapadores, se deslocam ao terreno da nossa serra, assim como os nossos bombeiros, 
descentralizando uma equipa de DECIF para São Marcos da Serra, onde existe um quartel que em 
parte está cedido à cruz vermelha por protocolo. As equipas bombeiros de Messines e Silves fazem 
rotatividade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dizer-vos que no ano passado, graças a termos operacionalizado e dinamizado aquele 
quartel, tivemos lá uma equipa croata, que é constituída por bombeiros de diversas localidades, que 
tem uma especialização para combate a incêndios. Esta equipa mostrou a sua eficiência, na rapidez 
de atuação no incêndio em São Marcos da Serra. A Proteção Civil Distrital, pode continuar a contar 
connosco, estão lá camas de campanha, para albergar os bombeiros, mas queremos mesmo assim 
dinamizar mais aquele espaço, melhorando as infraestruturas e dignificando aquele local. Mesmo 
assim o espaço está a ser atualizado pelos bombeiros e a população de São Marcos da Serra, está 
contente de poder contar com eles ali, porque eles acabam por ajudar noutras situações. O que é 
muito bom e a população agradece.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Era o que tinha para informar e agradeço à senhora vereadora por me recordar deste ponto. -  
 ----------- De referir, como é habitual é sugerida uma pausa nas reuniões de câmara em agosto. Não 
vou fazer nenhuma proposta, pois acabam sempre por rejeitar e peço que apresentem sugestão pois 
eu estarei cá todos os dias”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, tomou a palavra informando que “eu não poderei estar 
presente, far-me-ei representar pela Dra. Cristina Santos, a partir da próxima reunião até setembro, 
sendo os documentos em papel entregues à senhora vereadora em Armação de Pêra, mas agradecia 
que me enviassem na mesma, o e-mail com as ordens de trabalho”. ----------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou que “pelo que percebi se for entendimento, a última reunião será a 
5 de agosto e retomará a 26 agosto”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi concordado por todos os vereadores presentes. --------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 22 de julho de 2015, o valor 
dos fundos disponíveis é de 331.585,17 € (trezentos e trinta um mil, quinhentos oitenta e cinco euros e 
dezassete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, começou por referir que “penso que deveria haver um 
critério na forma a que se referem aos vereadores nas atas, não utilizando umas vezes “Sr./a 
Vereador/a Dr.º/ª …”, e outras vezes “Sr./a Dr.º/ª …”. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa, referiu que, “se é a 
transcrição da fala de algum interveniente na reunião, será transcrito da forma como é dito, quando 
quem está a elaborar a ata faz menção à intervenção de algum vereador, por regra é sempre utilizado 
a expressão “Sr./a Vereador/a Dr.º/ª…”, mas se houve algum lapso da nossa parte, desde já as 
nossas desculpas e de futuro estaremos mais atentas a essas situações”. --------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, retomou a palavra transmitindo que, “tenho mais duas 
coisas a dizer e a Sra. Presidente não me leve a mal mas nós, sistematicamente esperamos algum 
tempo pela Sra. para iniciar a reunião, e como temos quórum e está cá o Sr. Vice-Presidente, ele 
poderia iniciar a reunião e quando a Sra. Presidente chegasse prosseguiria com a reunião, para não 
estarmos aqui às vezes à espera 10, 15 minutos”. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio referindo que “o senhor vereador deve ter memória curta de 
quando estava deste lado, mas de qualquer maneira fica a sua nota. ---------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto continuou, “outra situação que temos falado, é de um assunto 
que fiquei de veras incomodado, até porque faço trabalho voluntário e porque estou reformado, devo 
contribuir para a comunidade, fazendo trabalhos comunitários para vários locais, e acho que devo 
fazer e um deles é para Armação de Pêra e quando tiraram uma bancada que estava no campo de 
futebol e foi deslocada para as marchas populares, eu voluntariamente desmontei e montei com outras 
pessoas, depois voltámos a fazer o mesmo, para junto da Lota e para o Mini-Golfe, para dar apoio às 
atividades promovidas diretamente pela da junta de freguesia e outras também com o apoio da 
Câmara Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram referenciadas duas atividades que se vão realizar agora, uma amanhã da Filarmónica 
e outra do Teatro Boa Esperança, que estavam a contar com essa bancada, mas essa mesma 
bancada, foi retirada sem conhecimento da junta de freguesia para a Feira Medieval, e faço notar que 
do dia 20 julho ao dia 7 de agosto, vão nove dias por isso, essa bancada dava para ser retirada 
perfeitamente, na próxima segunda-feira dia 27 de julho, isto se houvesse comunicação entre as 
partes, portanto dava perfeitamente para montar esta bancada, que foi de uma forma voluntariosa, 
desmanchada, transportada numa temperatura abrasadora, por um conjunto de pessoas que fizeram 
esse esforço, e de um dia para o outro a bancada desaparece. Fica aqui esta nota de indignação, mas 
penso que não era correto, neste momento podia ficar mais uma semana se tivesse havido 
comunicação entre a câmara e a junta de freguesia.--------------------------------------------------------------------  
 ----------- As outras coisas o Sr. Vice-Presidente já o disse, mas há coisas que tenho falado e ainda se 
mantêm e espero que não aconteça nada apesar de ser tempo de férias”. --------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luis tomou a palavra, referindo, “peço desculpa mas 
gostaria de falar porque há certas coisas que devem ter logo resposta para não se perder o nexo”. -----  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio dizendo que “já temos outra presidente na 
câmara! Pensava que existia alguém que dirigisse os trabalhos!” ---------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “Senhora, Vereadora Luisa Conduto Luis por favor 
prossiga, isto são formalismos desnecessários”. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luisa Conduto Luis prosseguiu mencionando que “estarei cá até o mandato 
terminar, foi para isso que fui eleita, e por muito que incomodo vou estar cá. -----------------------------------  
 ----------- Portanto, relativamente ao comentário do senhor vereador Dr. Rogério Pinto que se sente 
incomodado, mas quem está incomodada sou eu, quando vem para reunião de câmara deixar em ata, 
coisas que não correspondem à verdade, porque se o senhor vereador faz realmente voluntariado e 
tendo uma relação estreita com o Presidente da junta de freguesia, quando ainda ontem falei com ele, 
e quando o senhor vereador diz aqui que não há comunicação com a junta de freguesia, isso é o que o 
senhor quer fazer transparecer nas reuniões de câmara e que fica nas atas, que posteriormente são 
lidas pela população mas isso não corresponde à verdade.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Portanto fique o senhor vereador sabendo que, se o presidente da junta não o informou e 
deveria tê-lo feito, parece que ele perdeu o seu telemóvel a semana passada, eu tentei falar com ele e 
não me atendeu e ao final do dia o telemóvel estava desligado. -----------------------------------------------------  
 ----------- O nosso colaborador, Sr. Joaquim responsável pela logística, levou o dia inteiro a ligar para 
ele, e também não o chegou a atender. Portanto se houve alguma falha de comunicação foi essa, não 
me parece haver outra. Depois, também dizer que a bancada vai ser colocada em Armação de Pera, 
com muito esforço dos funcionários, e dizer que aqui quem comanda os serviços é efetivamente este 
executivo, e quando toma decisões baseia-se nas informações que os técnicos responsáveis lhes 
transmitem. Se houve alguma descoordenação, e não digo que não possa ter existido, mas não 
entendo porque é trazido a reunião de câmara desta forma. ---------------------------------------------------------  
 ----------- O que foi feito realmente foi a recolha das bancadas, mas porque não foi possível falar com o 
senhor presidente da junta de freguesia e já fiquei a saber que ele tinha estado de férias e que ficou 
sem telemóvel, daí essa falta de comunicação, mas o senhor vereador também já devia saber disso, 
porque eu falei com ele ontem e fui contactada logo de manhã pela Eng.ª Ema, precisamente para se 
resolver essa situação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra clarificando que “então, resumindo, a bancada vai estar 
colocada para o evento deste fim de semana”. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto, fazendo uso da palavra comentou que “quando há uma falha 
de comunicação para o telemóvel, existem outros meios e penso que em Armação de Pêra ainda 
existe um edifício que se designa junta de freguesia e que tem meios de comunicação.-- -------------------   
 ----------- Outra situação, é que do conhecimento que tenho a bancada que vai para lá é outra mais 
pequena, mas se a informação que me deram está errada e a bancada que vai é a que estava lá, 



 
 

 

 

 

então fico completamente satisfeito e dou os parabéns a este executivo permanente da câmara que 
conseguiu resolver, um problema, que o deixou de ser, porque conseguiram colocar a bancada 
correta.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “gostaria de relembrar, que este executivo 
permanente é que dispõe dos meios que existem, e relembro a todos os vereadores não permanentes, 
que bem ou mal, somos nós que definimos e cabe a nós sermos depois julgados por isso. Mas, 
gostaria de lhe dizer ainda, apenas e sucintamente, que não houve falha de comunicação nenhuma, 
que haverá uma bancada para satisfazer aquilo que é o evento feito pela junta de freguesia. Penso 
que isto aqui são falsas questões que estão a ser colocadas, e penso que nem vale a pena estar de 
volta de algo, que está resolvido, porque a bancada vai lá estar e o evento vai se realizar. Nós 
queremos que estes eventos aconteçam. Já referimos que temos dificuldades naqueles eventos que 
se aproximam da Feira Medieval, é a grande dificuldade que nós temos e por isso cabe-nos a nós 
dirigir essas equipas e mesmo assim conseguimos salvaguardar que estes eventos sejam realizados ”.  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra dizendo que “gostaria que me 
dissesse em que reunião vai trazer o ofício enviado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve (CCDR), sobre a secretária das reuniões, se é para breve ou não?” A Sra. 
Presidente respondeu que, “foi pedido para ser feito, mas não sei se já foi enviado”  -------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto, retomou a palavra mencionando que “soube que 
a Dra. Dina Baiona, saiu da câmara e que estava a trabalhar noutro sítio e eu queria perguntar qual era 
a figura, se era requisição se pediu demissão?”. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “não, a Dra. Dina Baiona está de férias, não saiu da 
câmara, tem direito às suas férias. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “queria deixar registado o 
meu apreço e satisfação pelo regresso do Eng.º Mascarenhas, após uma dolorosa e preocupante 
recuperação da sua saúde. A autarquia fica, novamente, enriquecida pela competência e 
profissionalismo deste técnico superior, além da excelente relação humana que sempre teve com os 
seus colaboradores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dito isto, estranho pela delicadeza e urgência do assunto que não tenha vindo já a reunião o 
parecer jurídico sobre a isenção da taxa a favor da Associação Polis Apoteose, face à forma como a 
mesma foi apresentada e aprovada pela Assembleia Municipal. Isto foi pedido há três reuniões atrás, 
está em ata e forço o pedido porque é de uma extrema urgência que este assunto seja resolvido, 
porque se houver alguma irregularidade, a mesma tem de ser corrigida e apresentada uma nova forma 
que vá ao encontro desta associação.- -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1.º - Gostava de perguntar ao executivo permanente, se houve novas pretensões para 
instalação de médias superfícies no concelho de Silves, desde o início do ano? -------------------------------  
 ----------- 2.º - Se forem apresentados alguns pedidos de alteração da localização para as médias 
superfícies já instaladas no concelho? Pretendo saber se existiram ou existem algumas propostas 
escritas, bem como se algum membro da vereação teve alguma reunião ou reuniões com os 
interessados nesta matéria? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3.ª Gostava também de saber se existiu ou existe, desde o início do ano, alguma evolução 
sobre a situação do antigo quartel dos bombeiros, em frente ao Mercado Municipal de Silves, quanto à 
pretensão de instalação de uma superfície comercial. Pretendia, logo que possível, que este assunto 
viesse por escrito com informação prestada pelos serviços, porque à semelhança do passado, podem 
haver pretensões em curso que por alguma razão ainda não tenham chegado ao conhecimento da 
vereação. Assim reforço que pretendo que este esclarecimento venha numa reunião de Setembro”. ----  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “relativamente ao parecer jurídico, que foi 
solicitado, e que desconhecia, pedindo já desculpa por isso, mas estranho ver membros que fizeram 
parte da Assembleia solicitarem, ao executivo da câmara que se pronuncie acerca do que é dito em 
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Assembleia é um órgão com autonomia e que se rege por um regimento próprio, que foi por 
eles (membros da assembleia) votado, e ao qual têm que dar resposta. A verificação do cumprimento 
do regimento compete aos membros da assembleia. Se tivermos que pedir parecer, tenho que pedir de 
todas as reuniões, pois os mesmos cumprem regimento, relativamente ao horário não, mas é o facto 
de se transportar para outra reunião, como continuação, não se cumpre o regimento. Relativamente ao 
número de questões que são feitas, não se cumpre o regimento acerca da utilização da própria 
palavra, não se cumpre regimento e ponto final. Se da parte da Assembleia houve, por unanimidade, a 
colocação de um ponto na ordem de trabalhos e o mesmo foi aceite e se não o fizeram segundo o 



 
 

 

 

 

regimento, ou seja, no início da sessão, como eu tenho conhecimento, a assembleia se tiver dúvidas é 
que poderá pedir um parecer, não este executivo, respeitando a autonomia do órgão, e é isto que 
tenho a dizer. Agora é claro que, bem ou mal eles (membros da Assembleia Municipal) assim 
decidiram por unanimidade introduzir esta proposta como ponto que foi feito pela bancada do PSD e 
não nossa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente às questões levantadas das médias superfícies, o que tenho conhecimento é 
de uma informação que chegou aos serviços, um pedido de informação para relocalização do LIDL, 
para onde eram os antigos bombeiros. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto a reuniões com o executivo relativamente às médias superfícies que possam ter 
interesse em se localizar no concelho, tive apenas uma, com uma empresa que faz estudos e pré- 
preparação (faz o projeto e escuta), lançando, depois no mercado a proposta a quem estiver 
interessado em concorrer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tratava-se de uma média superfície para São Bartolomeu Messines. ---------------------------------  
 ----------- No entanto, far-vos-ei chegar a informação dos serviços, mas é disto que há conhecimento. --  
 ----------- A Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tomou a palavra dizendo que “a questão do parecer jurídico, 
foi falada numa reunião em que a Sra. Presidente não estava, e todo esse processo me levantava 
algumas dúvidas. Mas anos em que estive na Assembleia, nunca tinha acontecido uma situação 
daquelas, e se estivesse lá não sabia como avaliá-la, porque, na minha opinião, todo aquele 
procedimento não estaria correto, e na altura disse-o aqui. O facto de ser a continuação de uma 
reunião de uma assembleia que tinha começado, assembleia essa que tinha começado antes do 
próprio assunto ter sido votado aqui em reunião de câmara; o facto de ser introduzido no decorrer da 
sessão e não no início. Não tenho nada contra a isenção, nem contra a receita que não vai ser 
cobrada, mas é um assunto delicado e apenas com objetivo de salvaguardar a nossa posição, eu 
pedia que os serviços jurídicos fizessem um parecer sobre estes vários pontos”. ------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “eu volto a dizer que a Assembleia 
Municipal tem autonomia para deliberar sobre o assunto. E se alguém tem que pedir parecer são eles 
próprios, mas nem levantaram essa questão, eu própria na reunião levantei essa questão. ----------------  
 -----------  O regimento permite introduzir o ponto, agora se deliberaram introduzir a ponto antes ou 
depois da ordem do dia, isso é com eles”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho interveio dizendo que “se fosse ao contrário é que se 
compreende a vossa preocupação e pedido de parecer”. -------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, volta a referir, “o pedido foi feito, se os serviços acharem que 
se devem pronunciar muito bem, pois gostaríamos de ter essa pronuncia, se não, tudo bem na 
mesma.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “tudo bem os serviços depois dirão.” ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR CIM PISCINA E MURO DE VEDAÇÃO, NA 
URBANIZAÇÃO QUINTAS E MONTEIRO – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º2/83 – Lote 52, SITO 
CERRO DE SÃO MIGUEL – SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lénia Maria Ferreira Rodrigues. ------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e condições de 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO, NAS RUAS ANTÓNIO 
ALEIXO, JOÃO DE DEUS E 1.º DE MAIO, EM TUNES. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rita Maria Cabrita Rodrigues Martins. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença. -------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, EM VALE 
MARGEM, PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Wolfgang Dubbert. -----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar caducidade da licença. ---------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELEDIFUÃO DIGITAL 
TERRESTRE, SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA, SILVES. ------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Viatel - Tecnologia de Comunicações, S.A. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a estação de teledifusão digital 
terrestre, nos termos da informação.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO EM EDIFÍCIO SÃO RAFAEL, 9.º D, FRACÇÃO BN, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rogério Condessa - Processo n.º 19/2001/26. -----------------------------------------  
 ----------- 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 nos termos da informação. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO EM EDIFÍCIO LUÍS DE CAMÕES, FRACÇÃO BP, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rogério Condessa - Processo n.º 19/2001/23 ------------------------------------------  
 ----------- 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 nos termos da informação. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO EM EDIFÍCIO SÃO RAFAEL, 11.º D, FRACÇÃO CB, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fernando Condeça - Processo n.º 19/2001/27. ----------------------------------------  
 ----------- 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 nos termos da informação. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, SITO EM EDIFÍCIO LUÍS DE CAMÕES, FRACÇÃO AD, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fernando Condeça - Processo n.º 19/2001/20. ----------------------------------------  
 ----------- 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 nos termos da informação. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
MORADIA, SITO FONTE NEGRA, EM PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Penélope Anne Howard.----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Ata, Plantas de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPACTE 
AMBIENTAL, SITO PRAIA GRANDE, EM PÊRA. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Finalgarve, S.A. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da Comissão 
de Coordenação e desenvolvimento Regional do Algarve, da Finalgarve, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento da alteração do Dia do 
Plano de Pormenor da Praia Grande. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ESPAÇOS DE 
ROTUNDAS, EN N.º124, DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício de Estradas de 
Portugal, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ----------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de valorização paisagistas nos 
termos de informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO 
LOTEAMENTO, ALV. LOT. N.,03/2009, EM AMOREIRA, ALGOZ. -------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Coviran, Sociedade Cooperativa And. Sucursal Portugal. --------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística E DA Divisão de 
Obras Municipais e Trânsito, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a alteração ao alvará do loteamento nos 
termos e condições da informação. Mais se delibera dar conhecimento à Comissão de Toponímia da 
presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEMENTO 
COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO, SITOS EM VILA FRIA, SILVES. -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Eurogolfe, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a execução faseada das obras de 
urbanização nos termos da informação. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SITOS NO PINHEIRO E 
GARRADO, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carla Anne Flanagan. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística E Serviço de 
Fiscalização, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico ao Dr. João Aires. -------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.15 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Miguel Onofre Ribeiro de Sousa. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e ofício da CCDR, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público municipal, na 
regularização do estabelecimento e a sua remessa à Assembleia Municipal. -----------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.16 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, EM 
MALHÃO, SITO ALCANTARILHA. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Manuel dos Santos Sustelo -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e declaração do 
proprietário, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer jurídico ao Dr. João Aires. -------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.17 - ASSUNTO – PROCESSO DE OFÍCIO EMITIDO PELA DRAPALG, SITO QUINTA DA 
AMOROSA, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Algartalhos - Supermercados, Lda. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e ofício da Direção 
regional de Agricultura e Pescas do Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e remeter à Junta de 
Freguesia de São Bartolomeu de Messines. ------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – REGULAMENTO MUNICIPAL DE CEDÊNCIA DE VIATURAS 
MUNICIPAIS - VERSÃO DEFINITIVA. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final, certidão e regulamento municipal de cedência de viaturas municipais, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a versão definitiva do regulamento em 
epígrafe e posterior remessa à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO - CEDÊNCIA DE OUTDOORS 
COM PRODUÇÃO E MONTAGEM DE LONAS PELA RTA - FEIRA MEDIEVAL DE SILVES – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Turismo do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente ofício do Turismo de Algarve e Contrato de Atribuição de Apoio, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Sra. Presidente de 
15/7/2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES - REGIME 
DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CABEÇOS – MOURICÃO – SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DE REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB N.º 16524/20131217, COM ART.º MATRICIAL RÚSTICO N.º 4 SECÇÃO MX MX1, DA 
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, CONCELHO DE SILVES. ----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fruticitrus Limitada. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação, da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento do proprietário, 
plantas, caderneta predial rústica, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, concordar com o teor do perecer jurídico e certificar em 
conformidade, com os votos a favor dos vereadores do executivo permanente, do vereador da 
bancada do PS e dos vereadores da bancada do PSD. O vereador Dr. Fernando Serpa, declarou-se 
impedido, tendo-se ausentado da sala. -------------------------------------------------------------------------------------    
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 13 ------------------------  
 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de Alteração de Orçamento. Os Sr. Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ------------------ , 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º10  
 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de Alteração de Orçamento. Os Sr. 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 dez horas e quarenta e cinco minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente 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.  -------   
 
 
 


