
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 24  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA --------------------  
 ------------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA --  
 ------------------------------------------------------ NO DIA19 DE JULHO DE 2017 --------------------------   
 ---------- Aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) ou, reuniu 
pelas nove e trinta, 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 Luíza 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.  ----------  
 ---------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Exmo. Vereador Dr. 
Fernando Serpa que se fez substituir pela Prof. Ana Cristina Sousa Ferreira Santos, que lhe 
seguia sucessivamente na lista. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. D. Anabela Cristina Louça, Assistente Técnica da Câmara 
Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 12.255.075,33 € (doze milhões, duzentos e 
cinquenta e cinco mil, e setenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 384.474,28 € (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e 
quatro euros e vinte e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de 
Câmara Ordinária, 19 de julho de 2017 e, 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 eliminada após a aprovação da ata.” --------------------------  
 ---------- Em primeiro lugar, gostaria de vos dar conta das actividades que o Projecto Nova 
Serra está a desenvolver. Este projecto tem como propósito a divulgação da serra, dos seus 
produtos, produtores, da sua fauna e flora. Resulta de uma parceria entre o ICNF, as Aguas 
do Algarve, a Agencia do Barlavento, o Grupo Pestana e os Municípios de Monchique e de 
Silves. De salientar o propósito de construir um cercado, na herdade do Grupo Pestana que 
confina com a Herdade de São Bom Homem, e que irá possibilitar uma maior interacção com 
o lince ibérico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em segundo lugar, informo que o Pirate Weak vai realizar-se efectivamente este fim-
de-semana, mas fora do nosso Concelho, o que lamento profundamente, pois sempre nos 
mostrámos disponíveis para, mais uma vez, prestar o nosso apoio, como temos feito ao longo 
destes anos. Lamento profundamente este desfecho e remeto para tudo quanto tenho dito a 
este propósito nas anteriores reuniões de câmara.”------------------------------------ --------------------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente tomou a palavra questionando os presentes: “Concordam que 
no próximo mês de Agosto, mês habitual de férias para muitos, se realize a reunião pública de 
2 de agosto, e que se retomem os trabalhos em 30 de agosto?” Sendo que todos os 
presentes deram o seu consentimento. ------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Mais informou: “Os pintores encontram-se na Freguesia de Silves, os calceteiros na 
Freguesia de Tunes, a Rede Viária nas Freguesias de S. Marcos da Serra e Silves, os 
pedreiros na freguesia de Silves, e o tractor roça mato está em S. Bartolomeu de Messines e 
em Silves.----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Prossegue a lavagem dos Moloks e contentores na Freguesia de Algoz e Tunes, bem 
como em Armação de Pêra, que está a ser efectuada pela empresa contratada para o efeito. 
Esta madrugada os nossos serviços procederam também a lavagem da Rua dos Bares em 
Armação de Pêra”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Senhora Vereadora Luísa Conduto Luís tomou da palavra dizendo: ---------------------  
 ---------- “Silves, conjuntamente com Portimão, Alcoutim e Vila do Bispo são candidatos a 
“Município do Ano 2017”. Esta iniciativa, dinamizada pela Universidade do Minho visa 
reconhecer e premiar as boas práticas em projectos implementados pelos Municípios com 
impactos assinaláveis no território. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Silves avançou com uma proposta que junta a dimensão ambiental e de protecção 
civil – “Reabilitação Ambiental da Herdade de São Bom Homem”, como medida 
compensatória dos incêndios que assolaram o concelho em 2016. ------------------------------------  
 ---------- No dia 20 haverá lugar a mais um Sunset, com o grupo Prima Matéria. -------------------  
 ---------- Nos dias 21, 22 e 23 a Amorosa recebe mais uma Festa do Emigrante, e no dia 22 há 
Poesia na Praça desta vez no Mercado Municipal de Pêra. ----------------------------------------------  
 ---------- No dia 23 em Armação de Pêra integrado no Projeto da Animação Desportiva 
realizado e organizado pelo Município de Silves vamos ter um insuflável designado Kamikaze, 
na Praia dos Pescadores em Armação. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também em Armação de Pêra a Banda Filarmónica de Silves irá dar um concerto no 
dia 25 de julho, que esperemos que seja mais uma atracção e uma forma de dinamizar a 
região.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo: “ Gostaria de pedir a vossa 
autorização no sentido de os elementos da minha candidatura poderem ir junto dos serviços 
falar com os trabalhadores no período de campanha eleitoral, pois não queremos ir a lado 
nenhum, sem o vosso conhecimento.” Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu:“ A ida aos 
diferentes serviços é uma prática corrente durante o período de campanha eleitoral, pelo que 
não vejo qualquer inconveniente. Claro está que estamos a falar em locais que se encontrem 
a laborar e que sejam de acesso publico.”  --------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo:“ A outra situação que gostaria 
de apresentar, tem a ver com a aplicação de herbicida, pois na reunião de câmara do 
passado dia 28 de junho foi dito que a Junta de Freguesia de Armação de Pêra não tinha 
solicitado herbicida, o que não corresponde ao que consta do mapa que me foi entregue na 
passada reunião que refere que foram entregues à Junta de Freguesia de Armação de Pêra 
20 litros de herbicida, no dia 19 de janeiro de 2017, e posteriormente, a 4 do julho de 2017, 
mais 40 litros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vice-presidente esclareceu: “Eu reportei-me aos pedidos que me foram 
directamente solicitados. A quantidade de que fala, 20 litros pedidos em janeiro deste ano, foi 
solicitada directamente ao Eng.º João Garcia, que os entregou na convicção de ser uma boa 
prática. Por isso, digo e repito, não fui eu que dei autorização directa para a sua entrega.-------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quando dou a minha palavra dou-a na perfeita e absoluta boa-fé e seguramente não é um 
pedido de 20 litros de herbicida, que não me foi dirigido, que põe em causa aquilo que eu 
disse! Não é essa a pratica e o Sr. Vereador bem sabe, pois enquanto fui Presidente de Junta 
nunca solicitei nada aos encarregados ou a outros trabalhadores, sempre cumpri as 
hierarquias dirigindo os pedidos aos Presidentes ou aos Vereadores. --------------------------------  
 ---------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto respondeu: “Tenho muita consideração por 
si, pela sua postura, não é isso que está aqui em causa. Eu só levantei este assunto porque 



 
 

 

aquela Junta de Freguesia foi bastante maltratada nessa reunião, especialmente pela questão 
da aplicação do herbicida. Que fique esclarecido que sempre tive o maior respeito e amizade 
por si e pela sua postura.”  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra questionando:“ O grupo 
de trabalho que foi constituído, a propósito da atribuição de habitações sociais, já apresentou 
mais alguns resultados ou conclusões.” ------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu: “Está a ser elaborada uma listagem com 
os critérios de avaliação, para que possamos aplicar o novo regulamento de apoio social a 
pessoas e famílias carenciadas. Estamos a reavaliar e a ponderar, tanto os apoios que irão 
ser atribuídos como os que já estão atribuídos.” -------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça prosseguiu questionando se já estariam 
estabelecidos os critérios a aplicar, ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que como 
pretendia que a informação relevante para a concessão dos benefícios fosse o mais 
actualizada possível, esta estava a ser solicitada, sendo que a declaração de IRS do 
agregado familiar era um elemento indispensável para a actualização dos rendimentos. --------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu esclarecendo os presentes: “Aquando da minha 
chegada a esta Câmara, uma das primeiras medidas tomadas foi a verificação da situação 
das habitações sociais. Reuni com todos os inquilinos e uma das coisas que constatei de 
imediato foi o estado em que algumas das habitações se encontravam, mesmo quando, 
muitas das vezes, as mesmas já tinham sido intervencionada, há apenas dois ou três anos. 
De salientar que as primeiras reuniões, no sentido de os sensibilizar e de os responsabilizar, 
não correram muito bem, sendo que alguns dos inquilinos nem sequer me deixaram entrar 
nas casas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Este primeiro patamar de responsabilização ainda não está atingido, embora alguns 
tenham têm tido mais cuidado com a manutenção e conservação das casas que habitam. Ao 
mesmo tempo, temos estado a substituir janelas, portas, entre outros trabalhos, mas sempre 
tentando incutir este espirito de responsabilização pelo estado das casas.------------------ --------  
 ---------- Outra das constatações que fiz, logo ao início do mandato, foi o número muto elevado 
de pessoas em lista de espera para atribuição de fogo, cerca de 600, que constantemente 
nos interpelavam acerca da existência de casa que lhes pudéssemos atribuir.-- -------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto interveio dizendo: “As ilações que tirei, 
do que aqui vi e ouvi, são de que a atribuição de uma habitação social não deve estar 
dependente de uma questão política. É sim uma questão técnica, e o montante que o 
agregado aufere deverá ser sempre um factor decisivo para a atribuição de habitação.” --------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente concluiu esclarecendo que os agregados familiares que 
usufruem de habitação social são de facto carenciados, mas também constam da lista outras 
famílias que são de igual forma carenciadas para as quais, neste momento, o Município não 
possui habitações disponíveis que possa atribuir, independentemente de todas as diligências 
que tem promovido, dai a importância dos apoios que este regulamento prevê e que podem 
vir a colmatar muitas das necessidades que as famílias apresentam.----------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Cristina Santos tomou a palavra dizendo: “Em primeiro lugar 
gostaria de perguntar se existe alguma possibilidade de intervir no pavimento vermelho da 
frente mar, junto aos pescadores, que se apresenta degradado; ---------------------------------------   
 ---------- Em segundo lugar, queria apresentar um pedido de desculpas, uma vez que fui 
nomeada, por este executivo, como representante no Conselho Geral das Escolas e durante 
este ano, por motivos de saúde de um familiar, não foi possível estar presente nas reuniões. 
Assim, queria pedir desculpa a este executivo por não ter desempenhado bem as minhas 
funções.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Vereadora Prof.ª Cristina Santos solicitou ainda que lhe explicassem que entraves 
é que foram colocados por parte do executivo, relativamente à realização do “Pirate Week”, 



 
 

 

dizendo: O que é que mudou em relação aos anos anteriores, exceto a data? Custa-me muito 
esta situação, e Armação de Pêra perdeu um evento com um grande potencial.” ------------------   
 ---------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra dizendo: “para além de tudo o que já foi dito 
nas últimas reuniões, gostaria de acrescentar o seguinte: se o executivo permanente não 
tivesse intenções de divulgar a Polis e o Pirate Week, nunca teria levado este evento à BTL 
(Bolsa de Turismo de Lisboa) nem teria relevado as inúmeras faltas de respeito que aquela 
associação tem tido para com este executivo permanente ao longo destes anos. -----------------  
 
 ----------  Tal como já tinha explicado na reunião passada, havia um acordo informal de que 
iriamos acelerar tudo o que fosse necessário para libertar todas as licenças e manifestamos a 
nossa disponibilidade para prestar os apoios que sempre demos nos anos anteriores, desde 
que cumpridas as exigências legais e regulamentares aplicáveis a este tipo de evento.----------
----------------------------------------------------------------------------------- 
---------Qual não é o nosso espanto quando, após varias insistências para formalização dos 
pedidos, no dia 18 de Maio dá entrada um requerimento a pedir as licenças municipais para a 
realização do “Pirate Week” 2017, com isenção de pagamento de taxas, apresentado por uma 
associação de artesãos de Matosinhos, denominada “Andarte”, apresentando datas que nada 
tinham a ver com as que tinham sido acordadas entre a “Polis Apoteose” e a “Clã - 
Associação de Comerciantes de Armação de Pêra”.-----------------------Assim, em 22 de Maio 
(um dia útil após a apresentação do pedido da “Andarte”), é elaborada informação dos 
serviços municipais e dado despacho superior no sentido de ser notificada a “Andarte” para 
completar a instrução do seu pedido, apresentando os seus estatutos, de modo a poder 
verificar-se se essa associação sócio-profissional poderia beneficiar da isenção do 
pagamento de taxas que tinha requerido.-------------------------------Como não obtínhamos 
nenhuma resposta, e o tempo estava a passar, voltámos, no dia 2 de Junho, a notificar a 
Associação, tendo então a mesma remetido a documentação pedida.---------------------------------
-------------------------------------------------------------------Em 06 de Junho (um dia útil após a 
apresentação dos elementos em falta pela requerente), os serviços municipais elaboraram 
informação onde concluíram que a “Andarte” não podia beneficiar da isenção de taxas 
requerida, e em 07 de Junho é dado despacho no sentido de notificar-se com urgência a 
“Andarte”, dando-lhe conhecimento desse facto, bem como a “Polis Apoteose”, a fim de ser 
ela a tomar a iniciativa de requerer a emissão das licenças, tal como fizera em anos 
anteriores. Penso que seja legítimo, pois se o “Pirate Week” é um evento de Armação de 
Pêra, que é realizado para beneficiar a vila, é natural que seja ouvia a população e 
auscultados os comerciantes locais, tal como me parece ser legítimo conhecer a razão pela 
qual surge uma associação de artesãos de Matosinhos a organizar, promover e realizar um 
evento de Armação de Pêra, em detrimento da “Polis Apoteose”.---------------------------------------
-------------------------- 
 ---------- Entretanto, em 26 de maio, dá entrada um email, enviado por parte da Andarte, onde 
é dito que esta foi convidada pela Polis Apoteose para ser sua parceira na organização do 
evento Pirate Week, tendo ficado acordado que seria a Andarte a solicitar as licenças e 
isenções necessárias, pois julgava poder beneficiar das isenções de taxas, à semelhança do 
que aconteceu nos eventos “Mostra de Artes de Ofícios de Armação de Pêra – Páscoa” e 
“FAGAP – Feira de Artesanato e Gastronomia de Armação de Pêra” em 2015 e 2016. 
Agradece tal facto e conclui nestes exactos termos que vou citar: “Percebemos, agora, que 
beneficiámos dessa isenção por estamos a organizar eventos de promoção do artesanato e aí 
sim, enquadrarem-se no âmbito desta associação. Face a tudo o exposto solicitamos, por 
esta via, a V. Exa. que considere sem efeito os requerimentos que a si lhe dirigimos no dia 18 
de maio de 2017, decisão que já transmitimos à associação Polis Apoteose. Certos que o 
assunto em questão não deixará de merecer da parte de V. Exa. e dos serviços dessa 
edilidade toda a atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.” ----------------------  



 
 

 

 ---------- “No mesmo dia, a Câmara Municipal de Silves recebeu, da parte da Polis Apoteose, 
um email de resposta à comunicação de 9 de junho de 2017, sobre o pedido de licenciamento 
para realização do evento “Pirate Week”, onde é dito que: “ a alteração ao Regulamento 
Municipal traduz-se num entrave à indispensável captação de investimento privado de suporte 
às manifestações culturais” ----------------------------------------------------------------------------------------
-- A nossa abertura era total, e não houve nenhuma alteração das normas que podiam 
conceder a isenção de pagamento das taxas à “Polis Apoteose”, pelo que não percebo o que 
é que a “Polis” pretendeu dizer.---------------------------------------------------------- 
 ---------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu dizendo “ Após o comunicado feito pela Junta de 
Freguesia, de onde constam inverdades, solicitei ao Presidente da Junta, em particular, que 
gostaria que repusesse a verdade. Ele anuiu e solicitou a documentação que contraponha, o 
que mandei de imediato. Mas, não o fez. Voltei a reforçar o pedido. E foi ai que a Câmara 
Municipal apresentou um comunicado em resposta. Eu lamento imenso toda esta situação. ---  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais deu a Exm.ª Sr.ª Presidente conhecimento que, à data de 18 de julho de 2017, o 
valor dos fundos disponíveis era de 7.741.550,02 € (sete milhões setecentos e quarenta e um 
mil quinhentos e cinquenta euros e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA RELATIVA À CONSTRUÇÃO 
DE MORADIA, NO PRÉDIO SITO EM VALE MARGEM, PÊRA. ----------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fernando Júlio Rodrigues Alves Wintermantel dos Santos. -------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer do 
Dr. João Aires de Goes de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos 
termos do parecer jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- 4.2. - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO NO 
PRÉDIO MISTO, SITO CARAVELA OU MALHÃO, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
ALCANTARILHA E PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Grupo Aventura e Desporto de Alcantarilha Gare. -------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, informação 
do Serviço de Fiscalização e Protocolo de Cedência de Utilização de Imóvel de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO 
RUIDOSAS, MEDIDA DE RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AO 
REPRESENTANTE LEGAL DO “CLUBE 39, EXPLORAÇÃO TURÍSTICAS”, SITO NA RUA 
DR. JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS, Nº11, R/C, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------    
 ---------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta da Câmara Municipal de Silves e ofício do Provedor de Justiça de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da proposta. Mais 
se delibera a intenção de restringir o horário de funcionamento do estabelecimento 
determinando o seu encerramento às 2 horas, até a demonstração do cumprimento do critério 
de incomodidade previsto na alínea b) do n.º 1 do regulamento Geral do Ruído, concedendo-
se ao representante legal do estabelecimento o prazo de 10 dias para, querendo, se 
pronunciar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 

 

 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PROJETO DE LICENCIAMENTO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
E EDIFICAÇÃO DE PISCINA, LOCALIZADO EM ASSUMADAS, FREGUESIA DE TUNES, 
CONCELHO DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Lenka Soukupová. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e projetos 
das especialidades de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionamentos da deliberação de 11 de janeiro de 2017 e aceitar os projetos de 
especialidade nos termos e condições das informações. --------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROJETO DE ARQUITETURA PARA LICENCIAMENTO DE 
ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, FRAÇÃO A, RUA FERNÃO DE MAGALHÃES, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Mário da Encarnação Correia. ---------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e 
Declaração do Técnico Coordenador do Projeto de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a justificação apresentada 
relativa ao condicionamento fixado pela deliberação de 20 de julho de 2016. -----------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – PROJETO DE ARQUITETURA PARA LICENCIAMENTO DE 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, SITO NA 
VILARINHA, FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ---------------------------------   
 ---------- REQUERENTES: Marc Leon H. Maes e Cristiane Michelina Maria Cardinaels. ---------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da 
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ofício da Direção Regional de 
Agricultura e Pesca do Algarve, Plantas, Certidões dos Serviços de Fiscalização e da 
Assembleia, certidão de interesse público, fotos e memória descritiva da atividade agrícola de 
que se anexam fotocópias e se dá por transcritas.  ---------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO RURAL EXISTENTE EM PRÉDIO MISTO, LOCALIZADO NOS TUFOS, 
FREGUESIA DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Odília Sempe.------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se 
anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionamentos da deliberação de 2 de novembro de 2016. ------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA – 
LEGALIZAÇÃO, SITO VALE DE LOUSAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E 
PÊRA. -  
 ---------- REQUERENTE: Maria da Glória Rocha Brito. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, projetos das 
especialidades e requerimento da requerente de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE, DESTINADA A 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, EM VALE DA HORTA, FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA 
SERRA, CONCELHO DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Rodrigo das Neves e Adriana Oliveira. --------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e certidão de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E 
MUROS DE VEDAÇÃO, SITO FAZENDA CARAVELA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
ALCANTARILHA E PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Ricardo Jorge Santos Jacinto Barradinhas e Vanessa Alexandre 
Martins Jacinto Barradinhas. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, projeto de 
especialidades, termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e desenho de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os 
condicionamentos da deliberação de 2 de novembro de 2016 e aceitar os projetos de 
especialidades nos termos e condições das informações. ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO 
 DA CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL, 
SITO EM MEDEIROS, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Roberto Guerreiro Silva. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e desenho de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA – LEGALIZAÇÃO, 
SITO CERRO DE SÃO MIGUEL, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: Per Gunnar Wressmark e Eivo Christina Wressmark. ------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento 
do requerente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a pretensão nos termos e 
condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE PISCINA E ALTERAÇÃO 
DE MORADIA, SITO CERRO DAS BOUÇAS, PÊRA. ------------------------------------------------------   
 ---------- REQUERENTES: Isabel Oliveira Ferreira Benz. --------------------------------------------------   
 ---------- Presente informação do Dr. João Aires de Goes, proposta da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, e email da requerente de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o parecer jurídico e 
proceder em conformidade com o proposto. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------  
 ---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO TROÇO ENTRE A 
JUNTA DE FREGUESIA E O JARDIM DE INFÂNCIA DO ALGOZ - APROVAÇÃO DO PLANO 



 
 

 

DE SEGURANÇA E SAÚDE, DO PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO 
– MAJA, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, análise e validação 
do PSS, declaração do dono da obra, Plano de Segurança e Saúde, do Plano de Trabalhos e 
Cronograma Financeiro de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde 
(P.S.S), O Plano de Trabalhos, o Plano de Pagamentos e o Cronograma Financeiro, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NOS SÍTIOS DO BENACIATE E LAVAJO - ERROS E OMISSÕES. --------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos 
seus termos e condições. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA 
FESTA DE CONVÍVIO, NO LARGO DA FÁBRICA VELHA N.º1, EM SÃO MARCOS DA 
SERRA, NO DIA 7 DE JULHO DE 2017, REQUERIDO POR HORTENSE MARIA 
RODRIGUES VALÉRIO DIAS – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Hortense Maria Rodrigues Valério Dias. --------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, informação da 
Secção de Taxas e Licenças e requerimento do requerente de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE FESTA DE CONVÍVIO, NA ESCOLA PRIMÁRIA DO FALACHO, EM 
SILVES, NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 18H00 E TÉRMINO ÀS 02H00, 
REQUERIDO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SILVES.--------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial de Silves ------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Silves, informação da Secção das Taxas 
e Licenças e requerimento do requerente de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando 
a requerente do seu pagamento, nos termos do constante na alínea c) do nº2 do artigo 14º do 
Regulamento de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A 
REALIZAÇÃO DE ANIMAÇÃO NA ESPLANADA DA PASTELARIA BUSÍRIS, EM ARMAÇÃO 
DE PÊRA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2017 COM INÍCIO ÀS 21H00 E TÉRMINO 
ÀS 00H30, REQUERIDO PELA PASTELARIA BUSÍRIS – RATIFICAÇÃO. --------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Pastelaria Busíris. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, informação da Secção 
de Taxas e Licenças pedido do requerente de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Senhora 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 2 (DOIS) POSTOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA A 
DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÓNIO. -----------------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, ofício da ANMP, OFÍCIO DO Gabinete do Secretário 
de Estado da Administração Pública, informação e ficha de cabimento, proposta da Exma. 
Senhora Presidente, informação da Divisão Financeira e declaração da Secção de Gestão 
Administrativa de Pessoal, que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos 
seus termos e condições. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 – ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 2 (DOIS) POSTOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA A 
DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÓNIO; 
 ---------- Presente proposta mencionada, ofício da ANMP, OFÍCIO DO Gabinete do Secretário 
de Estado da Administração Pública, informação e ficha de cabimento, proposta da Exma. 
Senhora Presidente, informação da Divisão Financeira e declaração da Secção de Gestão 
Administrativa de Pessoal, que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos 
seus termos e condições. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM MALHÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 2657/20090302, COM O ARTIGO MATRICIAL 
RÚSTICO N.º 52 SECÇÃO "M", DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, 
CONCELHO DE SILVES, REQUERIDO POR BRUNO FILIPE BERNARDINO MARTINS. ------  
 ---------- REQUERENTE: Bruno Filipe Bernardino Martins. ------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento do 
requerente de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer 
certificando em conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA, 
REFERENTE À 2ª TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, NO ÂMBITO DO 
PAIIS (PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL) PARA A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SÃO MARCOS DA SERRA, COM VISTA À AQUISIÇÃO 
DE UMA VIATURA. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do Setor de Ação Social e informação de cabimento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a antecipação da realização de 
despesa, nos termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – INFORMAÇÃO RELATIVA AOS PROCEDIMENTOS DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017, NOS TERMOS DO N.º 4 E N.º 
12 DO ARTIGO 49 DA LEI N.º 42/2016 DE 28 DE DEZEMBRO (LEI DO ORÇAMENTO DE 
ESTADO). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 6.9 - ASSUNTO – DANOS PROVOCADOS PELA PROJETADA DE UMA PEDRA, 
POR CORTE DE RELVA, CONDUZIDO POR TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE SILVES. -  
 ---------- Presente informação da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, foto, orçamento do 
vidro e informação e ficha de cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização do pagamento da 
quantia de 53.90€ (cinquenta e três euros e noventa cêntimos) a título de indeminização. ------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – RELATÓRIO SEMESTRAL 2017 DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ). -----------------------------------------------------------  
 ---------- Presente relatório da Comissão de Proteção das Crianças e Jovens de Silves, de que 
se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PRORROGAÇÃO DO MANDATO DE PRESIDENTE E 
SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ). ------------  
 ---------- Presente informação Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Acão Social e 
Ofício Circular de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PROCEDIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE 
EXPLORAÇÃO DA CAFETARIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILVES- REVOGAÇÃO 
DA DECISÃO DE CONTRATAR. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação do júri, declaração de não apresentação de proposta anúncio de 
procedimento (Diário da República), Programa de Procedimento e Caderno de Encargos de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a decisão de contratar nos 
termos e condições do relatório. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.13 - ASSUNTO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO NO ÂMBITO DO PAIAC (PROGRAMA DE APOIO A 
INSTITUIÇÕES NO ÂMBITO CULTURAL), PARA O CENTRO PAROQUIAL DE PÊRA. --------  
 ---------- Presente informação do Sector de Cultura, fatura e informação e ficha de cabimento 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos 
termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º GRAU, 
PARA CHEFE DE DIVISÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. -------------------------------------------  
 ---------- Presente proposta mencionada, mapa de pessoal informação e ficha de cabimento, 
informação da Divisão Financeira Curriculum Vitae de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à 
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 21. -----------  
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade, modificação ao Orçamento e 
modificações às grandes opções do plano – GOP (PPI e AMR) de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do Executivo 
Permanente, aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Secção de Contabilidade, modificação ao Orçamento e 
modificações às grandes opções do plano – GOP (PPI e AMR) de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do Executivo 
Permanente, aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. 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 doze horas e três 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.  --   
 


