
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 4  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2017  --------------------------  
 ----------- Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Auditório Municipal reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal, sob 
a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  -----------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve faltas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas nenhumas 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 8.880.113,27 € (oito milhões oitocentos e oitenta mil, cento e treze euros e vinte e sete 
cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 505.217,34 € (quinhentos e cinco mil, duzentos e 
dezassete euros e trinta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, disse: “Dou início à reunião de Câmara 
Pública Ordinária, 01 de fevereiro de 2017 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem 
está a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, esta será esclarecida na 
gravação, sendo depois eliminada após a aprovação da ata”. -------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu a Sra. Presidente conhecimento que à data de 31 de janeiro de 2017, o valor dos 
fundos disponíveis era de 2.178.931,10 € (dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e trinta 
e um euros e dez cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra passando a informar: “Os pedreiros encontram-se nas 
freguesias de Silves e de Alcantarilha, a rede viária em Silves e em Armação de Pêra, os pintores em 
Silves, um trator corta mato em São Bartolomeu de Messines e o outro em Alcantarilha. De informar 
ainda que se iniciaram os trabalhos de intervenção na Avenida António Sérgio, aqui em Silves, que 
comtemplam intervenções na rede de saneamento, de abastecimento de água e a respetiva reposição 
do pavimento”.- 
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís tomou a palavra e disse: -----------------------------------------  
 ----------- “ Nos dias 26 e 27 decorreu na biblioteca uma formação interna para os dirigentes e para os 
elementos de cada Divisão que compõem o grupo de trabalho e o Conselheiro Local para a Igualdade 
(Dr. Marco Jóia) para levar a cabo a elaboração e implementação do Plano Municipal de Igualdade de 
Género. A mesma foi ministrada por 2 formadores da Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género (CIG). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não sendo hábito dar este tipo de informação sobre o setor de Ação Social, dado que todas 
as informações pertinentes seguem no relatório trimestral enviado para a Assembleia Municipal, mas 
dado que foi aqui questionado pelo vereador Dr. Paulo Pina, informo que relativamente ao caso da 
família que habitava no sítio da Casa-Queimada, em Silves, o mesmo já se encontra solucionado, após 
uma articulação com os vários parceiros locais, tendo a senhora idosa sido integrada na valência da 
estrutura residencial para idosos e o filho na valência do centro de dia, sendo que até à sua integração 
em lar será apoiado pelos serviços da Ação Social. De referir que este era já um caso sinalizado pelos 
serviços da câmara, mas que dependia de uma resposta articulada que só foi possível no passado dia 
30 de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Durante o mês de fevereiro decorre no Museu do Traje e das Tradições uma atividade de 
caracter formativa/educativa, designada por “Máscaras e Reflexões” destinada a grupos escolares 
entre os 7 e os 15 anos de idade. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Hoje decorre um Workshop de Marcha – dedicado à perda de peso através da marcha, nas 
Piscinas Municipais, pelas 17h00; --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 3 a Biblioteca Municipal de Silves, recebe uma sessão coletiva de esclarecimento 
sobre os direitos e os deveres dos utentes inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), pelas 14h30; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há noite, pelas 21h30, o Teatro Mascarenhas Gregório recebe o VII Festival Al’Muthamid – 
Al-Bashirah música Arabe-Andalusi – giro sufi e dança tanora; ------------------------------------------------------  
 ----------- De 3 a 5 de fevereiro decorre o certame “Segredos da Terra” - Feira de Gastronomia, 
Artesanato e Produtos Regionais, no qual se inclui o 12.º Encontro Land Algarve, na FISSUL; ------------  
 ----------- No dia 4 decorrerá a rubrica “Aqui há Sábado”- sessão de mediação do livro e da leitura com 
oficina criativa, será dinamizada por Vanda Cabrita e destinada a crianças dos 5 aos 10 anos. -----------  
 ----------- No dia 6 a Biblioteca Municipal recebe uma sessão de leituras partilhadas “Tecendo Leituras”, 
pelas 14h30 e é destinada ao público sénior. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nos dias 6 e 7 de fevereiro a Biblioteca Municipal em parceria com a Casa Museu João de 
Deus, vão desenvolver oficinas de ilustração – designadas por “Folhas Soltas” a cabo de Sara Navarro 
e dedicada aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico. -------------------------------------------------------------------  
  ---------- Ainda durante este mês e com início no dia 6, o Projeto “Leituras Viajantes” decorrerá no 
domicílio dos utentes do projeto “Assistência 24 helphone”  ----------------------------------------------------------  
 ----------- Finalizando, informo que no dia 7 a Biblioteca escolar da E.B. 2,3 do Algoz, receberá a 
Exposição “Ler Cria, Cria Ler” elaborada pelos utentes dos diferentes Polos de Educação do concelho 
de Silves”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve intervenções.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos:-- 
 ----------- Munícipe: Jorge Monteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Venda Ambulante em Armação de Pêra. ---------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Jorge Monteiro tomou a palavra dizendo “Bom dia a todos os presentes. Estou aqui em 
representação de um grupo de vendedores ambulantes, todos residentes no concelho, e que há mais 
de 20 anos exercem esta atividade em Armação de Pera. O motivo da minha vinda cá hoje prende-se 
com o facto de nos últimos anos não termos sido autorizados a vender na Avenida Beira Mar e por isso 
vimos este ano solicitar que nos seja novamente concedida autorização para podermos vender 
naquela zona, tal como era usual”.- ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, passou a explicar “Nós, executivo permanente, 
temos envidado todos os esforços para que vocês consigam exercer a vossa atividade em Armação de 
Pêra, durante o verão, e temos conseguido, pois nestes últimos anos têm desenvolvido a vossa 
atividade, primeiros sitiados no terreno do Sr. Bartolomeu e depois estiveram dois anos no terreno da 
“Isotal”. -  
 ----------- Como também sabe, qualquer um desses terrenos é particular, e com a autorização dos 
proprietários, mal ou bem, dentro das nossas possibilidades, temos conseguido que vocês exerçam as 
vossas atividades. Nós sabemos que são residentes no concelho e que necessitam trabalhar no verão, 
motivo pelo qual temos sido sensíveis aos vossos pedidos e criado, nestes últimos anos, os espaços 
que já referi e que vos permitiram vender em Armação de Pêra.” ---------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Jorge retomou a palavra dizendo: “Nos reconhecemos o que a Sr.ª Presidente acabou 
de dizer, mas o que pretendemos é que este ano nos seja concedida licença para podermos vender na 
Avenida Beira Mar, e para tal gostaria de apresentar a proposta que trazemos à Sra. Presidente e a 
todos os Senhores Vereadores:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------Proposta para venda ambulante na Av. Beira Mar em Armação de Pera-------------------------------- 
 ------------- A venda ambulante em todos os concelhos algarvios é vista pelos municípios como uma das 
atrações turísticas do algarve com exceção do município de silves. Gostaríamos de pedir que 
apreciassem este assunto com alguma atenção com vista a que haja alguma alteração no regulamento da 
camara municipal de silves para ser autorizada a venda na avenida marginal em armação de pera para que os 
vendedores moradores no concelho de silves possam assim também usufruir da venda autorizada que já é 
feita por alguns colegas fora do concelho com licenças passadas pela camara municipal para venda de 
artesanato e té- ré-rés mas que acabam por vender de quase tudo, entre malas, roupas, carteiras etc.  -----  



 
 

 

 

 

 ----------- E uma vez que são efetuados durante o verão vários eventos na mesma avenida, não 
percebemos esta exclusão. Por isso vos apresentamos esta exposição para que em conjunto seja 
discutida a nossa situação uma vez que tem sido anos complicados devido às vendas terem descido 
nos últimos tempos, esta era uma das soluções para podermos ultrapassar um pouco essas 
dificuldades já que armação de pera recebe milhares de turistas nestes meses de verão e o local onde 
se concentram mais pessoas é na Avenida Beira Mar.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Estamos de acordo em que existam standes próprios para essas vendas com algum rigor e 
boa apresentação em troca de algum pagamento da nossa parte e a obrigação de cumprir as normas 
exigidas pela camara municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Apresentando como exemplo algumas cidades, o municio de Portimão e Lagos onde existem 
vendedores ambulantes residentes no conselho a exercer a sua atividade de venda de artigos muito 
variados como malas cintos, artesanato, bijuterias, roupas, farturas e muitos outros, isto em locais 
privilegiados á passagem de turistas que se concentram no algarve com mais afluência nos meses de 
verão. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra, dizendo: “Tal como tinha dito, nós temos, ao longo 
destes anos, tentado resolver esta situação através da implementação daqueles espaços de venda 
provisórios como modo de possibilitar às pessoas poderem vender e pagar as suas contas. ---------------  
 ----------- Face ao vosso pedido, pergunto aos Senhores Vereadores que opinião têm acerca deste 
assunto e desta proposta, nomeadamente: É de autorizar que estas pessoas vendam farturas em 
Armação de Pêra? E se sim, então qual será o local mais apropriado?” ------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo “Somos a favor que estas pessoas vendam 
em Armação de Pêra. E claro que tem que ser encontrado um lugar digno para poderem vender, tal 
como sempre temos defendido, pelo que neste ponto estamos de acordo.---------------------------------------  
 ----------- Agora que mexe com outros interesses, também estamos de acordo! Acho que era 
importante que a Sra. Presidente da Câmara se reunisse com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
de Armação de Pêra, in loco, para, juntos, definirem os locais mais propícios para o exercício desta 
atividade, de modo a conjugar e a salvaguardar todos os interesses em jogo.- ---------------------------------  
 ----------- Se, por ventura, a Junta de Freguesia, não colaborar, o que não acredito que aconteça, então 
cá estaremos nós, vereadores, para em conjunto decidirmos”. ------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Jorge Monteiro pediu a palavra dizendo “Desde a zona da Lota até à Avenida Beira-
Mar, há vários locais disponíveis que se forem bem distribuídos são suficientes para todos! Tal como 
está na nossa proposta, o que nós queremos é trabalhar dentro da legalidade, sem prejudicar ninguém 
e que também não sejamos prejudicados! Nós somos todos residentes no Concelho e só queremos o 
melhor para o concelho e para as nossas famílias. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra disse “Nós subscrevemos o que foi 
referido pelo senhor vereador Dr. Fernando Serpa, desde que as coisas sejam pensadas e que 
reúnam o consenso de todos os intervenientes”.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo “Então fica aqui registado que todos os 
vereadores aqui presentes concordam que este grupo de vendedores possa vender na altura do verão, 
na frente-mar de Armação de Pêra. Quero que isto fique bem esclarecido para que não haja dúvidas”. -  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “Na devida altura 
apresentaremos a nossa posição mas, por agora, o que de facto importa é que a Senhora Presidente 
se reúna com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e que tomem as 
decisões que acharem por bem. Depois dessa reunião, então ai sim, tomaremos uma posição, tendo 
em conta o que for efetivamente acordado”.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra e concluiu “Então, estamos todos em sintonia acerca da 
possibilidade de estes senhores poderem vir a vender os seus produtos, naquela freguesia, durante a 
época do verão. Irei marcar a reunião com o Presidente da Junta de Freguesia, na qual também 
estarão presentes os restantes elementos do executivo permanente. Agradeço a vossa vinda aqui e a 
vossa participação cívica”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Maria Joaquina.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Venda Ambulante em Armação de Pêra.  --------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Maria Joaquina pediu licença questionando “Gostaria de saber se foi a Sra. Presidente 
que mandou fechar o Casino ou se foi a associação Artxelb, assim como o levantamento das bancas, 
pois eu recebi o seguinte comunicado que passarei a ler: -------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------Comunicado----------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

 ----------- Assunto: Levantamento do espaço Casino .  ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Informa-se os expositores que o último dia de aber tura  do espaço ao púb l ico  será d ia 
15 de Janeiro. O levantamento será feito até às 13h do dia 16 de Janeiro (segunda-feira), a partir 
dessa hora o espaço tem que estar desocupado.   --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Agradecia-se que fosse comunicado a todos os participantes.  ----------------------------------------  
 ----------- Com os nossos cumprimentos  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Associação ArtXelb ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu cumpri o solicitado, mas os outros todos que lá estavam não, deixaram aquilo tudo sujo, 
inclusive as casas de banho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria ainda de saber se vão realizar obras no casino e o que estão a pensar fazer com 
aquele espaço.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “Como a Dona Joaquina sabe, o espaço em 
questão foi atribuído à Artxelb, ainda pelo anterior executivo, sendo esta associação responsável pela 
sua manutenção, bem como pela gestão dos artesãos que lá estão. ----------------------------------------------  
 ----------- De facto, esta zona do antigo casino vai ser encerrada porque não reúne condições para, 
condignamente e em segurança, se manter aberta ao público. Decisão que comuniquei à associação, 
e esta, por sua vez, elaborou e afixou o comunicado que acabou de ler para que todos os interessados 
dele tomassem conhecimento. No caso da D. Joaquina, e como sei da existência de alguns 
desentendimentos entre a senhora e aquela associação decidi avisa-la, pessoalmente, deste 
encerramento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O propósito é podermos executar alguns trabalhos de manutenção que são indispensáveis. 
Isto para já, sendo que no futuro pretendemos levar a efeito outros trabalhos de recuperação, por 
ventura mais abrangentes e mais profundos, mas ainda é prematuro falar destes, pois os serviços 
ainda estão a ultimar o respetivo processo. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por ora, não posso adiantar muito mais, mas, de qualquer forma, posso dizer-lhe que já me 
disponibilizei, junto da Artxelb, para que em conjunto possamos encontrar outro espaço que seja 
adequado ao exercício das vossas manualidades, caso não seja possível voltarem para o casino”.  -----  
 ----------- A Sra. D. Joaquina pediu novamente a palavra dizendo “Houve uma pessoa que me disse 
que viu num jornal que iriam fazer uma biblioteca no espaço onde eu estava e que do outro lado iriam 
fazer lojas, é verdade?”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “ O que está a dizer corresponde a um projeto que foi 
feito pelo anterior executivo e que esteve em consulta pública, para as pessoas poderem dar a sua 
opinião. Aliás, o projeto ainda está exposto no placar da Junta de Freguesia, embora já tenha 
terminado o prazo de consulta pública e as pessoas já tenham dado os seus contributos.  -----------------  
 ----------- Já agora, aproveito para informar que a “”Caixa de Esmolas””, para a qual o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia chamou a atenção na Assembleia, já foi retirada, não podendo 
deixar de agradecer os 2,20€ que lá foram colocados, e que certamente darão para irmos tomar um 
café!  ----  
 ----------- De um modo geral, as pessoas que participaram são da opinião de que o edifício do antigo 
casino deva vir a ter uma sala de espetáculos ou uma sala polivalente e, não fogem muito do projeto 
que foi apresentado e debatido”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Maria da Conceição Xavier.  ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Obras ilegais na Estação de Silves ----------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra e disse: Terei que me ausentar da 
reunião, porque a Ordem dos Advogados nomeou-me advogado desta senhora e assim sendo não 
poderei estar durante a sua intervenção, com vossa licença” --------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dona Maria da Conceição pediu a palavra e disse “O intuito de vir a esta reunião deve-
se a um pedido que entreguei aqui na câmara, no dia 24 janeiro, dando conhecimento a todos vós de 
uma obra ilegal, a qual está a ser feita num terreno que não lhe pertence. Esta pessoa construiu uma 
habitação, para alugar a outra, e deitou a abaixo o muro que dividia os dois artigos, prejudicando a 
entrada para o meu terreno.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu sei que ainda é cedo para terem uma resposta para mim, mas o que eu pretendia é dar a 
conhecer a situação para que os fiscais possam ir ver o que se passa”.- 
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra, questionou “Mas a Sra. D. Maria da Conceição 
também fez queixa à GNR, correto? É que da nossa parte, nós só podemos intervir ao nível das obras 
se realmente estiverem ilegais”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Maria da Conceição retomou a palavra e respondeu: “Senhora Presidente, eu fiz 
queixa à GNR, eles já lá estiveram e é por isso que o Dr. Fernando Serpa foi nomeado meu 
advogado”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “Gostaria de frisar que só se 
efetivamente existir alguma ilegalidade com a construção é que podemos intervir e tomar as devidas 
medidas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, fazendo uso da palavra, disse: “Começo por agradecer a 
todos os aqui presentes, por virem a esta reunião pública transmitir as vossas preocupações e dar-nos 
a conhecer o que vai menos bem no nosso concelho. E é para isso mesmo que estas reuniões 
existem, para tomarmos conhecimento dos problemas e tentarmos resolve-los da melhor maneira 
possível.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente a estas obras é claro que era plausível que hoje ainda não houvesse uma 
resposta, tal como a D. Maria da Conceição sabe e já o referiu, mas penso que este executivo vai ter 
em conta a sua situação e a sua vinda até cá, e tentar perceber o que realmente se passa e o que 
pode ser feito, mas temos que dar tempo para que todos os passos sejam devidamente dados”.  --------  
 ----------- A Sra. Presidente, retomando a palavra, concluiu: “Nós vamos mandar lá os fiscais ver o que 
se passa e que obras foram feitas.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA EM HABITAÇÃO LOCALIZADA NO N.º 24 DA RUA 
NOVA DA BOAVISTA, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves (CMS). ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e notificar o reclamante e o 
senhorio do teor do presente auto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA A EDIFÍCIO LOCALIZADO NA RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, EM SILVES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 30 
(trinta) dias, proceder à execução dos trabalhos constantes no auto de vistorias, sem prejuízo para a 
execução imediata de todos os trabalhos para se mostrarem necessários à salvaguarda de pessoas e 
bens. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM 
SOLO RURAL – PARECER. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Inácio José da Silva. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires de Goes, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade voltar a uma próxima reunião. -------------------------   
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, SITA NA 
ALDEIA DAS PEDREIRAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e outros, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade voltar a uma próxima reunião. -------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, SITA EM 
REGA, MATOS EM ALCANTARILHA/PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António José Cabrita André.-----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITA FONTES DA 
MATOSA, EM ALCANTARILHA/PÊRA. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Banco Comercial Português, S.A.. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, DE INICIATIVA MUNICIPAL, SITO NA PANASQUEIRA, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. --  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Obras Municipais e Trânsito (DOMT), da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente (DSUA) de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar os projetos de obras de urbanização, 
nos termos e condições dos respetivos pereceres e informações técnicas, bem como determinar o 
cumprimento do disposto no regime de gestão dos resíduos de construção produzidos. ---------------------  
 ----------- Mais se delibera estabelecer o prazo de 2 (dois) anos para a conclusão dos trabalhos e a 
emissão do correspondente alvará. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO A AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
UNIFAMILIAR, SITA EM BARRANCO LONGO, NO ALGOZ.---------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Alexandre Sousa Serra. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO DESTINADA A HABITAÇÃO, SITO MONTES RAPOSOS, EM PÊRA. -------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Manuel José Gonçalves Silva. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, 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 LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIO 
DESTINADO A MORADIA UNIFAMILIAR, SITO NA RUA DIOGO CÃO, N.º2, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Rosa Maria do Carmo Lima.-----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, SITA EM 
PEDRA, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Susan Dani Law e outro. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício e documentos 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA LEGALIZAÇÃO 
DE MORADIA BIFAMILIAR, SITO EM PORTELA DE MESSINES, EM SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTE: Vítor Manuel Marques Trindade e outros ------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE 
"REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO POENTE DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES", A CELEBRAR 
COM MANUEL ANTÓNIO & JORGE ALMEIDA - CONSTRUÇÕES S.A. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa – AOP e minuta de contrato, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e mandatar a Exma. 
Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA DE ROULOTTE 
PARA VENDA DE FARTURAS, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 
CARNAVAL 2017, A REALIZAR-SE ARMAÇÃO DE PÊRA, REQUERIDO PELA SRA. MARIA DO 
CARMO REBELO ALEXANDRE SERRA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria do Carmo Rebelo Alexandre Serra. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Seção de Taxas e Licenças, informação da Fiscalização e 
requerimento, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “Como sabem, neste tipo de pedidos, nós, 
executivo permanente, temos sempre decidido no sentido daquilo que é o parecer das respetivas 
Juntas de Freguesia. Mas, neste caso específico, a Junta de Freguesia de Armação de Pêra, que tem 
sido sempre contra a venda de farturas na frente mar, vem agora emitir parecer favorável, mas apenas 
para este comerciante, que é precisamente o vendedor que tem causado diversos problemas e que 
não tem cumprido, nem acatado, aquilo que a camara lhe tem dito. Como tal, não podemos concordar 
com a atribuição desta licença. Veja-se o teor da informação prestada pelos serviços!” ----------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra e solicitou “Gostaria de saber se houve 
mais pedidos e se sim, que venham à próxima reunião”. --------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio e propôs “Em nosso nome, a Sra. Presidente, 
deve solicitar ao Presidente da Junta de Freguesia, que também se pronuncie sobre os outros pedidos 
de venda ambulante de farturas na frente mar de Armação de Pêra, que tenham dado entrada na 
câmara”.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – BOLSAS DE ESTUDO - ATA DA REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO E 
LISTA DEFINITIVA PARA ATRIBUIÇÃO DE 15 BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO CONCELHO 
DE SILVES, A FREQUENTAR O ENSINO SUPERIOR ANO LETIVO 2016/2017. -----------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da educação, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a lista definitiva, procedendo à atribuição das 
respetivas bolsas de estudo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina declarou-se impedido e ausentou-se da sala durante a 
votação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – REGULAMENTO MUNICIPAL DE CEDÊNCIA DE VIATURAS 
MUNICIPAIS - APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL (OUTUBRO, NOVEMBRO E 
DEZEMBRO DE 2016). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da educação e relatório de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e publicitar o relatório nos 
termos propostos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ACESSO LIVRE AO COMPLEXO DE PISCINAS 
MUNICIPAIS SAPADORES FLORESTAIS. -------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do Gabinete Técnico Florestal, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o acesso solicitado. ------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – RELATÓRIO ANUAL 2016, DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS DE SILVES (CPCJ). ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Relatório Anual, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -----------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM 
POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO (CONCURSO PUBLICO, DE ACORDO COM A ALÍNEA B) 
DO N.º 1 DO ART.º 16.º, CONJUGADO COM O DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 20, 
AMBOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS). ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção Aprovisionamento, cabimentos, programa de procedimento e 
caderno de encargos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do procedimento 
por concurso público à contratação em epígrafe, a despesa previsível de 1.537.500,00 €(um milhão, 
quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos euros) acrescida de IVA e repartida nos termos da 
informação pelos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo a composição do júri, tudo nos 
termos da informação, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO 
(CONCURSO PUBLICO, DE ACORDO COM A ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ART.º 16.º, CONJUGADO 
COM O DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 20, AMBOS DO CÓDIGO DOS 
CONTRATOS PÚBLICOS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção Aprovisionamento, cabimentos, programa de procedimento e 
caderno de encargos de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do procedimento 
por concurso público à contratação em epígrafe, a despesa previsível de 200.000,00 € (duzentos mil 
euros) acrescida de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo a composição do júri, tudo nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE RESPONSABILIZAÇÃO FINANCEIRA DE ELEITOS 
LOCAIS – PARECER JURÍDICO DA DIVISÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA 
 ----------- Presente relatório e parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, COM RECURSO A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL, PARA ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA DE ATIVIDADE DE AUXILIAR 
DE AÇÃO EDUCATIVA, PARA ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL. ------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), 
informação do setor da Educação, declaração da seção de Gestão Administrativa de Pessoal, 
cabimento e Lista Unitária de Ordenação Final de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. 
Tomando a palavra, a Exma. Sra. Presidente disse: “Como sabem, são as Câmaras que estão a 
reforçar as escolas com funcionários, usando o seu próprio orçamento, uma vez que ainda não foram 
introduzidas alterações aos rácios legais que estabelecem o número de funcionários necessários em 
relação ao número de alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino. De acordo com aquilo 
que foi veiculado pela Administração Central, haverá em breve alterações nesse âmbito, mas o que é 
certo, é que nesta altura nós já colocámos cerca de 30 a 40 funcionários, entre Auxiliares de Educação 



 
 

 

 

 

e Animadores, da nossa responsabilidade, para permitir que as escolas possam funcionar nas devidas 
condições.  - Nessa sequência, e como houve trabalhadores que se aposentaram, tornou-se necessário  
preencher os lugares que ficaram vagos. Assim, e como a lei nos permite utilizar as reservas de 
recrutamento dos concursos públicos que tínhamos lançado, e que estão com o prazo a expirar, 
apresento esta proposta que nos permite poupar tempo e recursos, tanto humanos como financeiros, 
procedendo a uma mais rápida ocupação dos postos de trabalho que tanta falta fazem para o normal e 
regular funcionamento das escolas.”----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra e disse “Dá-me a sensação que esta lista já 
foi utilizada anteriormente, e já foram chamados os candidatos que ficaram nos primeiros lugares. Por 
essa razão, fico reticente se não estaremos a colocar pessoas que não foram logo admitidas de acordo 
com a nota que tiveram no concurso e que se calhar não tem o perfil mais adequado para estas 
funções”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Ao que a Sra. Presidente respondeu:“ Fez muito bem em mostrar a sua preocupação, para 
mais estando a falar-se de escolas, mas como sabe, nós somos pessoas particularmente sensíveis a 
estas questões, tanto mais que a maioria dos aqui presentes são professores. Posso dizer-lhe que 
tivemos um elevado número de pessoas a concorrer a estes concursos, e destas apenas foram 
aprovadas cerca de 68 pessoas, sendo que em termos de classificações obtidas, elas distam apenas 
décimas umas das outras. Para além disso, anteriormente apenas foram chamadas, no máximo, onze 
pessoas, o que faz com que estejamos a falar de pessoas ordenadas, sensivelmente, a partir na 15.ª 
posição e tal como disse, separadas por décimas das que ficaram nos primeiros lugares. Por isso, 
pensamos que esta seria a melhor via para reforçamos as nossas escolas”. ------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís Conduto interveio, reforçando a que foi dito, dizendo: “Para além 
disso, constam dessas listas varias pessoas que já desempenharam essas funções através dos 
Programas Ocupacionais (POC’s)”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à 
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, COM RECURSO A LISTA UNITÁRIA DE 
ORDENAÇÃO FINAL, PARA ASSISTENTE TÉCNICO, NA ÁREA DE ATIVIDADE DE ANIMADOR, 
PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL. ---------------------------  
 ----------- Presente proposta, circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), 
informação do setor da Educação, declaração da seção de Gestão Administrativa de Pessoal, 
cabimento e Lista Unitária de Ordenação Final de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -   
 ----------- O teor da intervenção da Sra. Presidente, sobre o assunto, é o mesmo que recaiu sobre o 
ponto 6.10 desta reunião.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à 
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 onze horas e trinta 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.  ------------  
 


