
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 6 --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016  -------------------------  
 ----------- Aos dezassete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, nesta cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal, no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove 
horas e trinta minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Mário José do Carmo Godinho, Maria 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 Técnica 
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 4.964.887,51 € (quatro milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta 
e sete euros e cinquenta e um cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 387.054,47 € 
(trezentos e oitenta e sete mil, cinquenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos). -----------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente iniciou a sua intervenção dizendo “vamos dar início à reunião de 
Câmara ordinária, de 17 de fevereiro de 2016, que está a decorrer na sala dos Srs. Vereadores, local 
onde, de hoje em diante passarão a ter lugar; as reuniões de Câmara, sendo que as reuniões de 
Câmara públicas, irão ser realizadas no Auditório Municipal. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Como é habitual, passamos à gravação da reunião de Câmara. Servirá como elemento de 
auxílio para quem está a transcrever a ata e, se houver alguma dúvida no que aqui se diz, ser 
esclarecida na gravação. Esta será apagada após a aprovação da ata”.----------------------------------------- - 
 ----------- Passando agora ao ponto 2. Informações: assinámos ontem, dia 16 de fevereiro, um 
Protocolo de Cooperação com o Exército, para os trabalhos de execução de FGC (Faixas de Gestão 
de Combustíveis), ao abrigo do Plano de Atividade Civil do Exército Português, apesar de já termos 
alguns trabalhos feitos pelo exército. Tivemos cá o Sr. Comandante do Regimento de Engenharia n.º 1 
de Tancos, Coronel João Manuel Pires, o Comandante Distrital da Proteção Civil e o nosso 
Comandante Operacional Municipal, Nelson Correia, também responsável pelo Serviço de Proteção 
Civil e Florestas (desta Câmara), bem como o Sr. Comandante dos Bombeiros de Silves, Luís Simões, 
que nos tem estado a ajudar na identificação das faixas de combustível, como também caminhos, é 
importante que sejam intervencionados. Já temos cerca de 200 kms de Serra realizados, sendo que 
agora vamos passar para as zonas de São Bartolomeu de Messines e de São Marcos da Serra. Tem 
sido uma colaboração muito positiva, pois este tipo de prevenção poderá, de certa maneira, evitar a 
propagação de algum tipo de circunstâncias que sejam difíceis de colmatar, nomeadamente a nível de 
incêndios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Exmo. Sr. Vice-Presidente tomou de seguida a palavra, informando que “os pedreiros estão 
nas freguesias de Silves, São Bartolomeu de Messines e Algoz; os calceteiros em Armação de Pera; 
uma parte dos pintores está em Silves e outra em São Bartolomeu de Messines; quanto à rede viária 
está distribuída por Silves, Alcantarilha e Pera; e o trator roça margem encontra-se na freguesia de 
São Bartolomeu de Messines.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, comunicando:  -------------------------------  
 ----------- “Desde ontem e até hoje, está a decorrer mais uma sessão do Curso de Escrita Criativa “Da 
leitura à arte da escrita - ponto de vista, descrição e personagens”, por Domingos Lobo, na Escola 
Secundária de Silves, promovido pelo Município de Silves, através da Casa-Museu João de Deus;  -----  
 ----------- No dia 18 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Silves, haverá mais um ciclo de “A ciência 
não tem idade”, com um workshop denominado “Sais de Banho”, cujo público alvo são os seniores, 
numa atividade conjunta do Setor da Ação Social e a Biblioteca Municipal;  -------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No dia 20 de fevereiro, o Teatro Mascarenhas Gregório, recebe o fórum dedicado ao Futuro 
do Museu da Cortiça, entre as 9h30 e as 18h30m, cuja organização está a cabo da Associação 
Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI) e a Associação Portuguesa de Museologia, contando com 
o apoio do Município de Silves; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveito para perguntar se os Srs. Vereadores receberam convites para estar presentes 
neste fórum. Não fomos nós que os enviámos, pois a organização não é nossa. Foi pedida ao 
Município uma lista dos nomes de pessoas que deveriam receber convites, pelo que facultámos os 
nomes dos membros da Vereação e da Assembleia Municipal; -----------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 20 de fevereiro, a Biblioteca Municipal promove mais uma sessão da atividade 
“Contos em Família”, com Nelda Magalhães, pelas 15h30, para crianças dos 5 aos 12 anos;  -------------  
 ----------- No dia 21 de fevereiro, os Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines organizam 
o “4.º Passeio de BTT”;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De 22 a 26 de fevereiro irá ter lugar a “2.ª Semana da Proteção Civil”, destinada a todos os 
alunos do 1.º ciclo das escolas do concelho. Esta é uma atividade promovida, em conjunto, entre o 
Setor da Educação e a Proteção Civil Municipal; e ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 23 de fevereiro, decorrerá, na Escola Secundária de Silves, uma conferência do 
Conselho Português para a Paz e Cooperação, a qual estará a cargo da sua Presidente, a Sra. Dra. 
Ilda Figueiredo, dedicada ao “Fim da 2.ª Guerra Mundial e os 70 anos de vitória sobre o nazi-
fascismo”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 16 de fevereiro de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis era de 1.175.242,15 € (um milhão cento e setenta e cinco mil duzentos e 
quarenta e dois euros e quinze cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra questionando se “a estrada atrás do 
Parque de Campismo de Canelas (Armação de Pera), vai levar linhas horizontais de separação de 
faixas, assim como sinalização vertical? ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão é saber se já começaram a aplicação dos herbicidas, pois as ervas, nos 
centros urbanos, continuam a crescer, como já referi em algumas reuniões de Câmara atrás. Caso 
estes trabalhos já estejam a ser realizados, agradecia que me informassem em que freguesias o estão 
a fazer. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No âmbito do corte das árvores, que como de costume está a ser feito nesta altura do ano, 
informo que muitos ramos de palmeiras já secos caíram em cima de carros, devido ao temporal que se 
verificou neste fim de semana, colocando também em risco as pessoas que circulam na via pública, 
pelo que há necessidade deste trabalho ser realizado com toda a brevidade possível. -----------------------  
 ----------- Quero também saber se já houve algum desenvolvimento quanto à iluminação da rotunda de 
Alcantarilha; e saber se existe alguma situação nova nas obras da EN 125, no que ao nosso concelho 
diz respeito (entre os concelho de Lagoa e Albufeira).”-----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra, passando a esclarecer “no caminho de Canelas, 
estamos a colocar alguns sinais e a prever a situação das marcações horizontais. ----------------------------  
 ----------- Em relação aos herbicidas, é a segunda vez que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fala sobre 
este assunto, pelo que torno a informar que a sua aplicação é da responsabilidade das juntas de 
freguesia. Exceto a de Silves, que ao longo dos anos tem sido sempre da responsabilidade da 
Câmara, com base no protocolo existente.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há cerca de três dias, fiz um ofício para as juntas de freguesia nos indicarem quem são os 
aplicadores. A única que não tinha aplicadores era a junta de freguesia de Armação de Pera, uma vez 
que optaram por ter pessoal responsável por este trabalho. Estiveram presentes na formação sobre 
esta temática, na Biblioteca Municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aqui em Silves, temos uma excelente colaboração do Sr. Eng.º João Luís, que será o 
responsável pelo concelho e vai estar em articulação com todas as juntas de freguesias. -------------------  
 ----------- Quanto aos cortes das árvores, a equipa de jardinagem está atenta e a trabalhar nisso. --------  
 ----------- Em relação às rotundas de Alcantarilha e de Silves-Estômbar, a situação da falta de 
iluminação é a mesma - continuamos a exigir à “Infraestruturas de Portugal” que regularizem a 
situação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à rotunda de Pera, na EN 125, manifestámos o nosso desagrado pela sua 
localização. A freguesia de Alcantarilha/Pera é da mesma opinião”. -----------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo “que fique claro: nós não estamos contra a rotunda, mas 
sim contra a sua localização porque, nos moldes em que está projetada, não permite o acesso a 
Albufeira, ou seja: tem que se ir à rotunda de Alcantarilha e virar para Albufeira. Manifestámos o nosso 
parecer desfavorável, apesar de nos parecer não ter havido grande abertura, porque o projeto já foi 
feito assim”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “solicito que me sejam enviadas 
as minutas das reuniões de câmara, pois gostaria de as ler, antes de serem aqui aprovadas.--------------
------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Gostaria também que me esclarecessem se já houve alguma média superfície comercial que 
tenha apresentado um pedido de informação prévia, sobre a viabilidade de instalação em Silves ou em 
São Bartolomeu de Messines.------------------------------------------- 
 --------- Na próxima reunião agradecia que trouxessem o dossiê do Tribunal de Contas, para minha 
consulta, porque desconheço qual a resposta que a Sra. Presidente da Câmara, deu ao Tribunal de 
Contas, em nome do Município.”----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- A Sra. Presidente informou que “a resposta foi dada em meu nome, e não em nome da 
Câmara, pois assim foi solicitado.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Retomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo que, “pedia que o Sr. Dr. 
Ricardo Tomé estivesse presente na próxima reunião de Câmara, para fazer o ponto de situação do 
Plano Diretor Municipal (PDM), uma vez que não me foi possível comparecer na reunião de Câmara 
em que já o fez”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- A Sra. Presidente tomou a palavra confirmando que “já combinei com o Sr. Dr. Ricardo Tomé, 
para estar presente na próxima reunião de Câmara, dia 24, baseando-me no que o Sr. Vereador já 
havia solicitado, ou seja: para que no final de cada mês, viesse esclarecer o ponto do PDM”. -------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA À FRACÇÃO “D”, 1.º ANDAR, DO EDIFÍCIO 
SITO NA RUA POLICARPO DIAS, N.º 29, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Andreia & Marlene, Lda.. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar os proprietários para, no prazo de 60 
(sessenta dias), promoverem as obras elencadas no Auto de Vistoria. --------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO 
REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, PARA O PRÉDIO SITO NA AMOROSA, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Great Trick – Administração de Bens Próprios, Lda. e outros. -------------------  
 ----------- 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 e certificar 
em conformidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA EM 
GAVIÃO DE BAIXO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Stewart Gary Steele. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A MURO DO PRÉDIO LOCALIZADO NAS 
ESCADAS DO MIRANTE, RUA DO MIRANTE, EM SILVES. ---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Serviço de Proteção Civil e Florestas da Câmara Municipal de Silves.  ---------  
 ----------- Presente Auto da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 30 
dias, promover os trabalhos elencados no Auto de Vistoria, sem prejuízo da realização imediata de 
todos os trabalhos, que se mostrem indispensáveis à salvaguarda da segurança de pessoas e bens. ---  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS INACABADAS, NO PRÉDIO SITO NA RUA DR. 
HENRIQUE GOMES, N.º15, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Arsénio Vieira Zeferino. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e Auto da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar à Comissão de Vistorias que verifique 
os trabalhos constantes do Auto de Vistoria, datado de 10 de dezembro de 2015.  ----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ------------------ 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA,  
COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA E DE VEDAÇÃO SOBRE MURO EXISTENTE, NO 
PRÉDIO SITO NA LAMEIRA, ALCANTARILHA; -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Francisco Vieira & Filhos, Lda. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires de Goes e informação da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação técnica e do parecer jurídico. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NA 
RUA DO EMIGRANTE, N.º 8, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Vítor Manuel Louça Guerreiro e Ana Mafalda Tomé Neves; ---------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires de Goes e informação da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação técnica e do parecer jurídico. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA CONVERSÃO EM 
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO, SITO NA TAPADA, QUINTA DA PALMEIRINHA, SILVES. ----------  
 ----------- REQUERENTE: Feitoria Fenícia, Investimentos Agro - Pecuários e Turísticos, Lda. --------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer do Turismo 
de Portugal, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "III GRANDE PRÉMIO CARLOS CALADO - MESSINES 2016", A 
REALIZAR NO DIA 6 DE MARÇO, NO JARDIM MUNICIPAL DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, 
COM INÍCIO ÀS 08H00 E TÉRMINO ÀS 22H00. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. --------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada, isentando a requerente 
do seu pagamento, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º do Regulamento Municipal 
de Taxas e Licenças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, COM RECURSO A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL, PARA DOIS (2) ASSISTENTES OPERACIONAIS, NA ÁREA DE ATIVIDADE 
DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE 
(DSUA).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, e-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses, declaração da 
Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente (DSUA), informação de Divisão de Recursos Humanos 
(DRH) e cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES, PARA O ANO 
LECTIVO 2016/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Educação, Plano de Transportes Escolares - ano letivo 
2016/2017, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA AO ALGOZ - EDITAL 
N.º 79/09. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão Municipal de Toponímia, Certidão de Não Reclamação e 
Edital n.º 79/09, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta datada de 31 de julho de 2009 
e deliberada a 05 de agosto de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DE 2015. ------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Auditoria, Controlo Interno e Património, bem como Fluxos 
de Caixa, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos a favor do executivo permanente e 
abstenção dos vereadores do PS e do PSD, concordar com o teor da informação e a sua remessa à 
Assembleia Municipal, para aprovação do mapa de fluxos de caixa de 2015.------------------------------------ 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL PARA INCORPORAÇÃO DO 
SALDO DA GERÊNCIA DE 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, informação da Divisão Financeira, Fluxos de Caixa, Modificação ao 
Orçamento, às Grandes Opções do Plano, às Atividades Mais Relevantes e ao Plano Plurianual de 
Investimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos a favor do executivo permanente e 
abstenção dos vereadores do PS e do PSD, concordar com a proposta de Revisão Orçamental e a sua 
Remessa à Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 1. -----------------------------  
 ----------- 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 orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 1.  
 ----------- 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 às grandes opções do plano. Os vereadores do PS e 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 vinte 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 Técnica da Câmara Municipal de Silves a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------  
 


