
 
M U N I C Í P I O   D E   S I L V E S 

CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

EDITAL N.º 64/2020 
 

---------ROSA CRISTINA GONÇALVES DA PALMA, Presidente da Câmara 

Municipal de Silves, no uso das competências conferidas pelas alíneas b) e t) 

do n.º 1 do artigo 35.º, conjugado com o artigo 56.º, do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, torna público que por deliberação da Câmara 

Municipal de Silves, tomada em Reunião Ordinária Pública de 12 de outubro de 

2020, foi aprovado o Projeto de Regulamento de Taxas e Licenças Municipais 

do Município de Silves nos termos do disposto nos artigos 100.º, n.º 1, e 101.º 

n.ºs 1 e 2, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, durante o prazo de 30 dias úteis a contar da data 

da publicação do presente Aviso em 2.ª série do Diário da República.--------------  

--------Mais se informa que o presente Projeto de Regulamento Municipal está 

disponível para consulta dos/as interessados/as na Secção de Serviços Gerais 

e Expediente (AOP), sito nos Paços do Concelho, em Silves ou no sítio do 

Município em www.cm-silves.pt.--------------------------------------------------------------- 

--------Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta 

pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 

consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme 

disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, endereçados à Presidente da Câmara Municipal de Silves, 

http://www.cm-silves.pt/


Largo do Município, 8300-117 Silves, através do fax 282 440 851, ou ainda 

através do e-mail: expediente@cm-silves.pt. ---------------------------------------------- 

 -------- A presente proposta será sujeita a aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------          

 ---------- E para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que 

vão ser afixados nos lugares públicos do costume.  -------------------------------------  

 ---------- E eu                                                                                           , Chefe 

da Divisão Jurídica e Administrativa da Câmara Municipal de Silves, o fiz lavrar 

e subscrevo.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Paços do Concelho de Silves, 13 de outubro de 2020.  ----------------------  

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

__________________________ 
Rosa Cristina Gonçalves da Palma 
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