
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 7 ---------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016  -------------------------  
 ----------- Aos vinte e quatro 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 quarenta 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 4.762.176,35 € (quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e seis 
euros e trinta e cinco cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 520.272,87 € (quinhentos e 
vinte mil, duzentos e setenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos). ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária de 24 de fevereiro de 2016 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem está a 
transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na gravação, 
sendo esta depois apagada após a aprovação da ata”. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Passamos agora às informações:  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje vai ser apresentado na Águas do Algarve, S.A., o seu novo Presidente, Sr. Dr. Joaquim 
Peres (estava agendado para amanhã, mas foi antecipado por solicitação da Águas do Algarve), pelo 
que terei que me retirar por volta das 11h. Irá já hoje decorrer a primeira sessão com este novo 
membro. O seu antecessor, Carlos Martins, como sabem, foi para Secretário de Estado do Ambiente. -  
 ----------- O fórum que se realizou no sábado, dia 20 de fevereiro, dedicado ao Futuro do Museu da 
Cortiça, organizado pela Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI) e a Associação 
Portuguesa de Museologia (com o apoio do Município de Silves), veio permitir tomar conhecimento que 
existe, por parte da Direção Regional da Cultura, interesse em considerar o imóvel de interesse 
nacional, apesar de não resolver o problema do dono do prédio quanto ao imóvel no seu todo, nem, no 
nosso entendimento, resolver o problema relativo à recuperação do mesmo. Já deve ter constado que 
o imóvel está bastante vandalizado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveito para referir que sentimos a falta dos Srs. Vereadores no fórum, bem como dos 
membros da Assembleia Municipal, uma vez que esta é uma questão pertinente do nosso concelho. 
Inclusivamente, já foi sugerido pela Assembleia que houvesse uma comissão de acompanhamento 
com membros da Assembleia, pelo que estranhei que não estivessem presentes membros das forças 
políticas que o sugeriram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Mas, efetivamente, as coisas têm que ser discutidas e apresentadas soluções concretas e 
exequíveis a curto prazo. Continuamos a defender que haja uma classificação daquilo que é móvel 
naquele espaço, ou seja, o interesse municipal independentemente da declaração de interesse 
nacional.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente informando que “conforme solicitado na passada reunião de 
Câmara, pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, trago agora o dossiê do Tribunal de Contas para 
consulta, não sendo possível qualquer fotocópia, devido ao caráter sigiloso desta matéria.” ----------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar, o de esclarecimento solicitado pela Vereação Não 
Permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relatório das despesas com viaturas nos anos de 2013, 2014 e 2015;  ------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das operações que estão a decorrer no 
concelho: “a equipa do betuminoso está na freguesia do Algoz; os pedreiros estão em São Bartolomeu 
de Messines, Silves e Algoz; os pintores em Silves e São Bartolomeu de Messines; os calceteiros em 
Armação de Pera; e, tal como estava programado, recomeçámos este ano a lavagem dos moloks, 
tendo começado pela freguesia de Armação de Pera, fazendo depois o caminho para São Marcos da 
Serra.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Luísa Luís informando que: -------------------------------------------  
 --------- “A zona de intervenção florestal de São Bartolomeu de Messines norte está, oficialmente, 
criada. Como bem se recordam, há uns meses atrás, a vereação foi informada da dificuldade da sua 
criação, devido ao problema da identificação dos proprietários que não moravam na zona. No dia 18 
de janeiro de 2016, o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em reunião do 
Conselho Diretivo, determinou a criação desta zona oficialmente, com todos os benefícios que traz 
para os proprietários. Engloba prédios rústicos de São Bartolomeu de Messines e de São Marcos da 
Serra, num total de 2303 hectares. Deste modo, os proprietários têm a possibilidade que sejam postas 
em prática todas as orientações definidas e os instrumentos de planeamento do território; possibilita 
ainda que os mesmos beneficiem do acesso a fundos comunitários; ----------------------------------------------  
 --------- Teve início, no dia 22 e decorrerá até ao próximo dia 27, a “II Semana da Proteção Civil” na 
Quinta Pedagógica. Trata-se de uma ação conjunta dos Serviços Municipais da Proteção Civil e do 
Setor de Educação, e é dirigida a toda a comunidade escolar do concelho. A ”I Semana” decorreu o 
ano passado e teve bastante sucesso junto das nossas crianças.” -------------------------------------------------  
 ---------  Falou-se aqui, há algumas reuniões atrás, sobre a Capela da Nossa Sra. dos Aflitos e sobre o 
antigo edifício da GNR, em Armação de Pera. Sobre tal passo a informar: ---------------------------------------  
 ---------  Foram efetuadas obras nestes dois edifícios pelos Serviços Municipais. No antigo edifício da 
GNR, houve reposição de telhas na cobertura, tratamento de paredes, com rebocos e preenchimento 
de fissuras; pintura, reparação de portas e janelas, e substituição de fechaduras.  ----------------------------  
 --------- Quanto à manutenção e conservação da Capela, foi verificado pelos competentes serviços que 
não é da nossa responsabilidade, como consta, aliás, no Auto de Cedência de Utilização e Aceitação. 
Esta está ao serviço da paróquia, mas mesmo assim os serviços municipais fizeram a reposição de 
telhas e limpeza do telhado. É necessário, contudo, que haja a substituição da cobertura da Capela, 
pois está em muito mau estado, sendo que deverá ser efetuada pelo proprietário - o Estado (Direção 
Regional da Cultura). Deveria ser feito um projeto de recuperação pela Direção Regional da Cultura e 
a paróquia.------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Em relação à Capela da Nossa Sra. do Pilar, no Algoz, esta foi há algumas semanas 
novamente arrombada, apesar de no seu interior já não existir nada para ser roubado. Existem 
unicamente uns painel de azulejos que está em bom estado. No entanto, mais uma vez estamos 
perante um monumento/edifício que não é da responsabilidade do Município, mas sim da paróquia. No 
entanto, temos dado o nosso apoio, aliás eu, como Vereadora, e a Sra. Dra. Isabel Cabrita que me 
acompanhou, já realizamos várias reuniões com a paróquia. Vamos ter uma reunião com a Direção 
Regional de Cultura, onde irão estar presentes os nossos técnicos e o responsável da paróquia, com o 
intuito de avaliar o que é possível fazer para uma candidatura, por parte da Direção Regional da 
Cultura e da Paróquia, a fundos comunitários que sustentem os trabalhos necessários para que a 
cobertura da Capela não caia. O Município de Silves está disponível para ajudar no que for possível. --  
 --------- Hoje, dia 24, decorrem as X Olimpíadas Seniores, junto das Piscinas Municipais. Esta é uma 
iniciativa conjunta dos Municípios de Silves, Lagoa, Lagos e Portimão. -------------------------------------------  
 --------- Dia 26, vai decorrer em Alcantarilha, na Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de 
Pera, uma iniciativa que se vai estender a todas as freguesia do nosso concelho, tendo em vista a 
política de descentralização que este executivo permanente tem colocado em andamento, 
relativamente a atividades culturais pelas nossas freguesias. Esta é uma nova iniciativa.  ------------------  
 --------- Em 2014 este executivo permanente já tinha arrancado com outra intitulada “Ruas com Vida” - 
tivemos alguns percalços porque as atividades eram no exterior e as condições climatéricas não 
ajudaram. Arrancamos agora com “O Algarve pelo Caleidoscópio: ciclo de divulgação artística”, que vai 
ter a 1.ª sessão, na próxima      sexta-feira, na  Casa do Povo de Alcantarilha, Pera e Armação de 
Pera”. Esta iniciativa vai contar com um concerto do Grupo Coral da Banda Filarmónica de Silves e 
apontamentos sobre o património em que serão intervenientes os técnicos dos Setores da Cultura e do 
Património. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- As freguesias de Silves e Armação de Pera não vão ter estas atividades, porque já tem outras 
e a intenção deste ciclo é, precisamente, passar pelas freguesias onde a oferta cultural é menor. --------  



 
 

 

 

 

 --------- Dia 27 de fevereiro: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Teremos os “Contos em Família” com Bru Junça, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal, cujo 
público-alvo são as crianças dos 5 aos 12 anos; -------------------------------------------------------------------------  
 --------- Inauguração da exposição fotográfica “Mulheres da Nossa Terra”, com fotografias mulheres 
seniores de São Bartolomeu de Messines”, pelas 15h00, na Sociedade de Instrução e Recreio 
Messinense; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Apresentação do livro “Casas e Montes do Interior Algarvio”, de Miguel Reimão Costa, pelas 
16h30, no Museu do Traje e das Tradições de São Bartolomeu de Messines, que recebe pela primeira 
vez uma atividade deste género;----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Inauguração da exposição “Um Caminho de Ouro e Prata”, de Christine de Roo, pelas 16h00, 
no Museu Municipal de Arqueologia, podendo ser visitada diariamente das 10h às 18h; e ------------------  
 --------- A Comemoração do 87.º Aniversário da Sociedade de Instrução e Recreio Messinense, que é a 
Sociedade mais antiga do nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Começando no dia 29 de fevereiro e prolongando-se pelo mês de março, vamos ter  o teatro 
para a infância com a companhia Al’Teatro, que leva a cena a peça “Os 3 erres”, pelas 11h00 e 14h30, 
no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves. Esta peça é destinada a todos os alunos das escolas do 
concelho, sendo que a Câmara para além de proporcionar esta peça de teatro, vai também 
proporcionar transporte para que todas as crianças possam ir ao Teatro Mascarenhas Gregório.” --------  
 ----------- Tomando a palavra, a Sra. Presidente disse que “na sequência do que foi referido, e dirijo-me 
ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto: não compreendo qual o intuito da assinatura do “Auto de Cedência 
de Utilização e Aceitação”, em 17 de setembro de 2009, relativo ao imóvel denominado “Fortaleza de 
Nossa Senhora dos Aflitos ou de Armação de Pera” porque vejo que só contempla responsabilidades, 
pois o Município comprometeu-se a realizar um investimento na ordem dos 200.000,00 € (duzentos mil 
euros). Se tivesse sido recebido em bom estado de conservação, e depois nos comprometêssemos a 
realizar obras de conservação e manutenção do imóvel, aí compreenderia a sua assinatura, agora 
recebeu-se o imóvel completamente degradado! ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aliás, não temos as chaves e gostaríamos de ter para avaliar a instalação do Museu do Mar e 
das Artes de Pesca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ficamos sem perceber, em concreto, a razão deste Auto. Eu, quando o li, nem queria 
acreditar, pois não traz qualquer benefício em termos de utilização daquele espaço. Está definido que 
o imóvel é cedido para instalação de um Museu – Museu do Mar, e de um Posto de Informação 
Turística. Responsabilizámo-nos por um investimento na ordem dos 200.000,00 € (duzentos mil 
euros). No entanto nada se fez. Agora verifica-se que a GNR sai de lá e nada foi feito. Qual foi o 
interesse de assinar este documento?” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retorquiu que “após a assinatura do Auto de Cedência foram 
feitas alguma obras de manutenção e conservação na cobertura, na pintura, janelas e portas, para 
manter aquele espaço com dignidade, pelo menos no seu  espaço exterior. O Estado podia vender 
aquele espaço e a Câmara nesse sentido quis assegurar e dar a Armação de Pera um património, que 
é muito curto em termos das estruturas que existem em Armação de Pera. A nossa intenção era 
apresentar uma candidatura para lá fazer um Museu do Mar, mas isso não se conseguiu fazer. Era 
também nossa intenção requalificar toda aquela zona, já que se tinham feito as obras na frente-mar. 
Eram, aliás, dois casos: o da Fortaleza e a do antigo Casino. --------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente considera que não foi vantajoso, mas era esta a nossa intenção, uma 
perspetiva de futuro. Este Auto de Cedência foi celebrado em 2009, com a duração 22 anos, pelo que 
poderá tomar a decisão que entender, como denunciar o Auto de Cedência se considera que não 
serve os interesses nem de Armação de Pera nem do concelho de Silves. Não tenho presente a 
totalidade do conteúdo do Auto de Cedência, pelo que gostaria que fosse facultada uma fotocópia a 
todos os presentes.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim, a Sra. Presidente providenciou fotocópia para todos os presentes e  salientou que  
“este Auto de Cedência não deveria ter sido assinado, uma vez que a Fortaleza está muito 
degradada.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo “quando deixei de fazer parte do 
executivo permanente ficou muita coisa por fazer; quando este executivo permanente sair, vai 
acontecer o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eram objetivos que tínhamos durante os vários mandatos. Agora se a Sra. Presidente o 
considera descabido, deverá decidir o que fazer, podendo denunciá-lo. ------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Quando entrei para cá também me deparei com várias lacunas; e ainda bem que existem 
coisas por fazer e quando sair outras vão ficar por fazer.” -------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “este é mais um como outros protocolos que estamos a tentar 
resolver, como por exemplo o do Manuel Borges da Silva, a situação do Malhão, os terrenos da Eva e 
o estádio em Silves. Todos os protocolos têm a assinatura do antigo executivo. Assumiram 
compromissos em termos de edificações completamente descabidos e que vão contra a legislação em 
vigor, e é isto que eu lamento, mas nós agora temos que resolver. Já agora permita-me que lhe diga 
que nem sempre o tempo de função pública é sinónimo de qualidade.” -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís salientou que “não só a Sra. Presidente mas todo o executivo 
permanente, pretende saber se existe alguma razão, porque não se vislumbra que este Auto de 
Cedência tenha trazido vantagens para o município, só encargos, e foi recebido num estado 
lastimável.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Rogério Pinto sabia perfeitamente que a Capela não está sob alçada do município, 
então porque nos estão sempre a pedir que sejamos nós a intervir, quando se trata de um património 
entregue à Paróquia? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu estava convencida, porque não conhecia o Auto de Cedência, que a Capela estava cedida 
à Câmara. É exigido à Câmara um investimento de 199.800,00 (cento e noventa e nove mil e 
oitocentos euros), para remodelação e reabilitação da Fortaleza, designadamente a reestruturação do 
espaço interior amuralhado; arranjo urbanístico da envolvente da Fortaleza; e ampliação do pano de 
parede da fachada principal da Fortaleza! Se o imóvel nos tivesse sido entregue em boas condições e 
depois a manutenção feita por nós: era excelente, mas assim não compreendemos. Durante quatro 
anos não houve qualquer desenvolvimento quanto a este Auto e agora vêm pedir ao Município que 
faça uma série de intervenções!” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente perguntou se “este Auto de Cedência foi a reunião de Câmara?”, não tendo 
recebido qualquer resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “o Município sempre deu o apoio possível a 
instituições, nomeadamente a igrejas, ao Tribunal, que estão sediadas no concelho. Se nós sabíamos 
que um património se estava a degradar, por as instituições não terem meios para resolver esses 
problemas, a Câmara disponibilizava, dentro do possível, os meios para resolver essas situações. 
Assim como a imagem do espaço da Fortaleza que é de todos, é património e deve estar arranjado e 
pintado. Assim como o Largo, onde são realizadas várias atividades (não só religiosas). --------------------  
 -----------  Mas fica à consideração da Sra. Presidente: se achar bem, denuncie o Auto de Cedência e 
entregue o imóvel a quem de direito, já que a Câmara não tem intenção de fazer algo com o espaço.  -  
 ----------- Agora o que foi assinado na altura foi numa perspetiva, não se conseguiu fazer aquela obra, 
fizeram-se outras. Como, por exemplo, começámos o arranjo do Tribunal (que foi agora acabado). A 
Sra. Presidente quer que enumere as obras que foram feitas? ------------------------------------------------------  
 ----------- Falou a Sra. Presidente dizendo que “o que a Sra. Vereadora Luísa Luís quer perceber é 
porque é que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto está sempre a questionar este executivo pelo facto da 
Câmara não intervir. A primeira vez que aparecem, no orçamento, verbas para apoio a Fábricas da 
Igreja é com este executivo, executivo CDU, que estipulou valores concretos para despesas com 
essas mesmas obras e isto é a realidade. Tratamos todas por igual, independentemente da igreja que 
for, ou da freguesia que for. Ou seja, com valores idênticos. ---------------------------------------------------------  
 ----------- O que dá a entender na sua forma de se manifestar quanto à Capela de Nossa Senhora dos 
Aflitos era que a Câmara tinha que intervir, ora não compreendo pois o Sr. Vereador Dr. Rogério sabia 
Capela não estava incluída na cedência. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Ana Cristina Ferreira Santos, que esteve presente na reunião de 
Câmara do passado dia 10, faz parte da administração da Igreja, e disse que se soubessem que a 
Capela fazia parte da igreja já tinham intervindo, pois têm verbas para isso. ------------------------------------  
 ----------- Se o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto já sabia podia ter informando. No caso de, por lapso, não 
saber, aí a situação é diferente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento, pela Sra. Presidente, que à data de 23 de fevereiro de 2016, o 
valor dos fundos disponíveis é de 1.042.343,05 € (um milhão, quarenta e dois mil, trezentos e quarenta 
e três euros e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio referindo “um dos carros do lixo de contentores 
deve estar a perder ou lixiviados ou muito óleo. Basta passar, por exemplo, nas Fontes da Matosa (e 



 
 

 

 

 

noutros locais) para verificar essa situação. Gostava de saber o porquê destes carros continuarem a 
funcionar com avarias graves se já foram adquiridos novos carros. ------------------------------------------------  
 ----------- Há coisas que foram solicitadas por mim, sobre as quais ainda não foram tomadas quaisquer 
medidas, mas vou aguardar que o sejam a curto prazo. Algumas sei que não são da responsabilidade 
do município, e estou-me à referir à iluminação nalgumas rotundas do concelho e pedia que nos fosse 
entregue a cópia do ofício ou e-mail que a Câmara enviou a pressionar as Infraestruturas de Portugal, 
para que essas intervenções aconteçam, pois essas situações já se arrastam há bastante tempo. -------  
 ----------- Outra situação é o verão que se aproxima. Já estamos quase no mês de março e as obras na 
EN 125 continuam. Gostava de ter conhecimento, por escrito, do que a Câmara Municipal colocou à 
Infraestruturas de Portugal e o que eles responderam relativamente àquele projeto da rotunda de Pera, 
na zona urbana de Alcantarilha e na rotunda das Fontes da Matosa/Vale de Lousas, para saber o que 
realmente se passa. É que a afluência de trânsito vai aumentar com o verão, começando as filas e a 
segurança dos utentes desta via fica em causa. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação às obras da N 124, que liga Silves a Porto de Lagos, que as competentes 
entidades informem se fazem as obras ou se não fazem e porquê, pois esta situação já se arrasta há 
muito tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que lhe seria facultada. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo “gostaria também de saber se em 
relação a superfícies comerciais, existem pedidos de autorizações prévias - por parte de que entidades 
e para que freguesias do concelho. Chegou-me ao conhecimento da intenção para as freguesias de 
Armação de Pera e São Bartolomeu de Messines. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sem pôr em causa ninguém, mas um utente das piscinas municipais veio falar comigo, 
referindo que tem havido problemas no atendimento, porque um programa informático que foi colocado 
de novo tem dado problemas - ou as pessoas não o dominam ou são poucos os funcionários para 
esse trabalho. Têm-se verificado filas enormes para efetuar pagamentos ou resolução de problemas 
diversos; gostaria de saber o que se passa e porque têm havido várias reclamações”. -----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, fazendo uso da palavra, referiu que “na reunião passada, 
pedi que me fosse entregue documentação sobre o assunto que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto 
referiu sobre as superfícies comerciais, mas nada me foi entregue”. -----------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu, “foi realmente solicitado pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, 
um ponto de situação, quanto a pedidos de informações prévias mas, até agora, os únicos são os que 
estão na Ordem de Trabalhos de hoje. Sabemos que existe uma intenção que estão a fazer estudos 
de mercado em freguesias do concelho, nomeadamente em Armação de Pera (para um supermercado 
Bom Dia) e em São Bartolomeu de Messines, mas por escrito (pedido de informação prévia) não 
temos mais nada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra referindo que “como a Sra. Presidente 
terá que se ausentar, solicitava que o ponto do Plano Diretor Municipal, passasse para outra reunião 
em que estivéssemos todos presentes. Aproveito para informar que não poderei estar presente na 
próxima reunião de Câmara, por razões profissionais e pessoais”. -------------------------------------------------  
  ---------- A Sra. Presidente interveio referindo “se ninguém se opuser, o Sr. Dr. Ricardo Tomé não viria 
hoje à reunião para esclarecimento do ponto de situação do PDM, e viria  à reunião de 9 de março, 
visto que na próxima semana a reunião de Câmara é pública e o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa não 
estará presente”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todos os Srs. Vereadores presentes concordaram. --------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo “tenho tido alguma dificuldade na 
consulta dos documentos de emails já lidos, que me foram enviados através do e-mail institucional – 
aparece uma mensagem a dizer “acesso negado”. Repito, só me acontece nos e-mails já abertos uma 
primeira vez. Se necessito de consultá-los, novamente, o acesso é-me negado. Gostaria que 
esclarecessem como devo atuar nesta situação”. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra, passando a explicar “isso também me 
acontecia; é do programa, pois tem que abrir pelo Outlook.” ---------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente referiu que “será solicitado ao serviço de informática que venha a reunião 
de Câmara, explicar aos Srs. Vereadores como têm que proceder.” -----------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, retomou a palavra esclarecendo “relativamente ao fórum que 
decorreu no Teatro Mascarenhas Gregório, sobre o «Futuro do Museu da Cortiça da Fábrica do 
Inglês», não fui convidado. Na última reunião de formos informados que a Câmara enviou uma lista 
com os nomes dos Vereadores, membros da Assembleia e das juntas de freguesia para a entidade 



 
 

 

 

 

organizadora. Fiquei, efetivamente, com a ideia que seria para convidados ou para pessoas que se 
tivessem inscrito em tempo, porque não vi nada no cartaz que referisse que era aberto ao público. 
Pensei que me deveria ter inscrito ou que deveria ter recebido um convite e como tal não aconteceu, 
ainda fiquei na dúvida se poderia ir - por isso não compareci.” -------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra salientou que “o fórum não foi organizado pela 
Câmara. Como já havia informado na última reunião da Câmara, do dia 17, estavam todos convidados 
para o fórum de 20 de fevereiro. Na altura questionei se tinham recebido os convites, porque a 
associação pediu os contactos de toda a Vereação, dos membros da Assembleia e presidentes das 
Juntas de Freguesia, para envio dos convites. De qualquer forma referi que o fórum era aberto à 
população. A inscrição prendia-se apenas com a capacidade de lugares que o Teatro tem, porque a 
associação pensou que a adesão fosse grande e assim haveria a necessidade de uma listagem da 
probabilidade de pessoas que iriam estar presente.---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós já fomos questionados várias vezes sobre a Fábrica do Inglês, nomeadamente em 
Assembleias Municipais, em que temos público e dá imenso jeito colocar as culpas todas sobre a 
Câmara. Depois, quando se faz um fórum onde estão reunidas as entidades envolvidas, não se vê 
interesse de ninguém, porque aí já não se podia atacar a câmara. As únicas pessoas que apareceram 
foi o executivo permanente que teve lá o dia inteiro, um membro do Bloco de Esquerda da Assembleia 
Municipal (Carlos Cabrita), que esteve na abertura, foi-se embora e depois voltou na altura do 
encerramento, e estavam os membros da CDU, o Presidente da Assembleia, a secretária da 
Assembleia, o líder da bancada parlamentar da CDU, e o Presidente de Junta Freguesia de Silves 
também da CDU, não estava mais ninguém. Agora eu pergunto, e tendo em conta que com imenso 
fervor se deitam as culpas à Câmara: para onde foi toda a gente nesse dia? Não esteve lá ninguém 
que questionasse ou pedisse esclarecimentos”. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “eu não fui porque não pude mesmo. Mas já 
que se está a falar desta questão, gostaria de saber se alguém da família Nogueira esteve presente e 
qual foi a posição do Grupo Nogueira.”, tendo a Sra. Presidente retorquido que “sim e durante o dia 
todo.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís retomou a palavra esclarecendo que “a posição foi a que sempre 
manifestaram: não dão autorização para classificação do espólio, enquanto não se saber quem é, 
realmente, o proprietário da Fábrica do Inglês.” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Voltou a falar a Sra. Presidente relembrando que “a Caixa Geral de Depósitos (CGD) 
comprou o Museu em leilão, mas o millenium bcp impugnou a compra – situação esta que ainda não 
está resolvida. O Grupo Nogueira até referiu «nós queremos saber de quem são estas paredes, para 
que não façam aqui uma cafetaria»; tendo eu esclarecido que nunca será feita ali uma cafetaria se 
houver classificação do espólio. Por mais dinheiro que a pessoa que compre aquele espaço tenha, não 
pode fazer dali o que quiser. A classificação faz com que o espólio fique agarrado ao imóvel - é sempre 
um Museu. O grupo Nogueira esteve presente, e muito bem, durante todo o fórum. --------------------------  
 ----------- A CGD enviou-nos um e-mail a informar que não estariam presentes, pois pelo processo que 
está a decorrer, não consideraram por bem estar a falar de um assunto que ainda não está decidido e 
concluído”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, REFERENTE A PRÉDIO SITO EM MONTE BRANCO, SILVES. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Paulo Jaime Freire Lourenço. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 pedido de alteração de propriedade 
horizontal, nos termos e condições da informação. ----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO 
DO PRÉDIO SITO EM MOURICÃO, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Amazing Moutain Unipessoal, Lda.. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação, certificando em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO, NA FRAÇÃO “A”, LOTE 
1, ALVARÁ DE LOTEAMENTO 03/03, SITO NA URBANIZAÇÃO BARRADA DE MESSINES, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Vítor Manuel da Palma Domingos e outra. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, termo de 
responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, declaração/autorização, nota explicativa e 
justificativa e fotos, 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, tendo em consideração a nota justificativa apresentada. Mais se delibera, 
aceitar os projetos de especialidade e emitir o correspondente título. ----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE LUGARES DE 
ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA – RUA 1.º DE MAIO, PERA. ----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maripecol, Lda.. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, e 
conceder ao requerente o prazo de dez (10) dias para se pronunciar. ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE FARMÁCIA, DA RUA 
DO COMÉRCIO, N.º40-A, SÃO MARCOS DA SERRA, PARA ALDEIA RUIVA, S/N, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício do INFARMED, 
parecer da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra e e-mail da Farmácia Nova, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo que “como sabem, na reunião de 3 de fevereiro 
foi apresentada uma Proposta, por nós executivo permanente, tendo sobre ela recaído a deliberação 
de solicitar o parecer da junta de freguesia de São Marcos da Serra. Já o recebemos, é desfavorável e 
juntámo-lo à nossa Proposta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ora, tendo em conta também esse mesmo parecer, apresentamos novamente a nossa 
proposta, que tem como conclusão o teor que passo a ler: -----------------------------------------------------------  
 --------- (…) 6 - Conclusão:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com fundamento nas razões de interesse público supra expostas, proponho que a Câmara Municipal 
de Silves delibere: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- 1) Emitir, nos termos e para efeitos do artigo 26.º, n.ºs 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 
31 de Agosto (com a redação conferida pela Lei n.º 26/2011, de 16 de Junho), parecer prévio 
desfavorável à transferência de localização das instalações da Farmácia “Nova”, sita na Rua do 
Comércio, n.º 40-A, em São Marcos da Serra, para a Aldeia Ruiva, em prédio inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 4416, sito em São Bartolomeu de Messines; e, ------------------------------------------------  
 --------- 2) Requerer ao “INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.”, 
que determine a abertura de um procedimento concursal para a instalação de uma nova farmácia na 
área territorial da Freguesia de São Bartolomeu de Messines (embora sempre no pressuposto de se 
manter em funcionamento a farmácia atualmente existente em São Marcos da Serra), uma vez que, 
para além de estarem preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 2.º da Portaria n.º 
352/2012, de 30 de Outubro, verifica-se a existência de um interesse público na acessibilidade dos 
cidadãos à dispensa de medicamentos.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A proposta que temos do executivo permanente, com o reforço da junta de freguesia de São 
Marcos da Serra, será de dar um parecer desfavorável à transferência, e assim submeto-a à votação.”  
 ----------- Falou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “verifica-se que há um contrassenso na 
vossa proposta. Ou seja: vamos deliberar desfavoravelmente sobre a transferência da Farmácia Nova 
de São Marcos da Serra, continuando assim a mesma em funcionamento, com o que concordo; mas 
ao mesmo tempo solicitar-se ao INFARMED a abertura de um concurso para uma Farmácia em São 
Bartolomeu de Messines. Vai acontecer que a Farmácia em São Marcos da Serra continua aberta, 
mas os proprietários abrem outra em São Bartolomeu de Messines, através de concurso. Ou seja, em 
termos práticos vai dar ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A minha proposta é ir contra a transferência (que implicaria um encerramento), e não fazer 
nenhuma nova abertura no imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se vamos pedir já o concurso para São Bartolomeu de Messines, estamos a dizer que, em 
simultâneo, a farmácia de São Marcos da Serra continua aberta, porque nós impedimos a 
transferência. Ora isto é um contrassenso, repito.” ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio a Sra. Dra. Isabel Cabrita dizendo que “seria, então, de votarmos só sobre o 
primeiro ponto; num futuro próximo poderemos retomar o segundo.” ----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente, dos 
Vereadores do PS e do Sr. Vereador do PSD Dr. Rogério Pinto, e o voto contra da Sra. Vereadora Dra. 
Maria da Graça Neto, emitir parecer prévio desfavorável à transferência da localização das instalações 
da Farmácia Nova, sita na Rua do Comércio, n.º 40A, em São Marcos da Serra, dando conhecimento 
ao INFARMED. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, do PSD, apresentou uma declaração 
de voto que se transcreve e fica anexa a esta ata: ----------------------------------------------------------------------  
 -----------  “Declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Na decisão de voto a favor da pretensão da proprietária da Farmácia Nova, de transferência 
para Aldeia Ruiva, São Bartolomeu de Messines, foram considerados os seguintes fundamentos: -------  
 ----------- 1) Que os interesses da população não serão defendidos com a manutenção da Farmácia 
Nova, sita em São Marcos da Serra, dada a situação económica e financeira insustentável, 
apresentada pela sua proprietária, e que a curto prazo conduzirá ao seu encerramento, ou mantendo a 
farmácia aberta por mais algum tempo, mas sem capacidade para adquirir e fornecer medicamentos; --  
 ----------- 2) A permanência, por si só, de um alvará de farmácia em São Marcos da Serra, não garante 
nem salvaguarda a acessibilidade da população aos medicamentos, se a farmácia não apresentar 
sustentabilidade económica à sua manutenção em funcionamento e por isso não der resposta às 
necessidades da população; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3) A proposta da proprietária de instalação de uma Para-farmácia em São Marcos da Serra e 
o estabelecimento de um Protocolo que explicite o compromisso da entrega dos medicamentos e em 
que se defina as condições da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereadora do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Maria da Graça de Madeira Neto.” -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, DESTINADO A 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, SITO NA RUA DO CEMITÉRIO, EM SILVES. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: DIA Portugal - Supermercados Sociedade Unipessoal, Lda. -----------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da ANPC - 
Autoridade Nacional de Proteção Civil, parecer da Junta de Freguesia de Silves, parecer do Médico 
Veterinário Municipal, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o projeto de implantação de interseção 
giratória na confluência da Rua do Cemitério, Rua 1.º de maio, Rua do Castelo, Rua de Trás dos 
Muros e Estrada do Caniné, à DOMT (Divisão de Obras Municipais e Trânsito) para pronúncia. ----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A 
RETALHO, SITO NA RUA CRUZ DA PALMEIRA, SILVES.-----------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Lidl & Ca.. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ata de reunião dos 
concessionários do Mercado Municipal de Silves e informação da DOMT – Divisão de Obras 
Municipais e Trânsito, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, dar conhecimento ao requerente do teor da 
informação técnica, prestada pela DOMT (Divisão de Obras Municipais e Trânsito), em 04 de fevereiro 
de 2016.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE COOPERAÇÃO COM O ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DE SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e proposta de Acordo de 
Colaboração, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de Acordo de Colaboração, 
mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – CLUBE DE FUTEBOL "OS ARMACENENSES" - INFORMAÇÃO DE 
CABIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, informação de cabimento, ficha de 
cabimento e informação do Setor de Desporto, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DA HORTA COMUNITÁRIA DE SILVES. -  
 ----------- Presente proposta de projeto de Regulamento, nota justificativa e planta, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de projeto de regulamento e a 
sua submissão a consulta pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA EM ALCANTARILHA E 
PÊRA - EDITAL N.º 100/15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão Municipal de Toponímia, certidão de não reclamação, 
Edital e plantas, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta para atribuição de Toponímia. -  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VIATURA, PARA RECOLHA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, A CELEBRAR COM A MAN TRUCK & BUS PORTUGAL 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Serviços Gerais e Expediente – Apoio aos Órgãos e 
Oficial Público, com minuta do contrato, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ------------------ 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CEDÊNCIA DE VIATURAS MUNICIPAIS. -  
 ----------- Presente relatório do Setor da Educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --  
--------- -- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento do presente relatório e 
proceder à sua publicitação no site do Município. ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 cinquenta 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.  ------------  
 


