
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 15  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015  ---------------------------------  
 ----------- Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta e dois minutos, 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 Luiza Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Operacional 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 3.043.592,38 € (três milhões, quarenta e três mil, quinhentos e noventa e dois euros e 
trinta e oito cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 467.986,23 € (quatrocentos e sessenta 
e sete mil, novecentos e oitenta e seis euros e vinte e três cêntimos). ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- “Começo por vos entregar o ponto de situação do PDM, e referindo que já foram verificados 
todos os perímetros urbanos. Vamos hoje para uma saída de campo somente para algumas 
verificações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quero também entregar o relatório de atividades que a Dra. Maria da Graça, nos fez chegar 
referente à “Promoção da Igualdade de Género” o qual foi elaborado pela Dra. Graça em parceria com 
a CH Business Consulting, a convite da CEAL – Confederação do Empresários do Algarve. ---------------  
 ----------- Hoje vai ser a Receção Provisória da obra do Vale do Olival, em Armação de Pera, onde 
estarão os técnicos responsáveis da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quero informar que está a decorrer o concurso de auxiliares de educação educativa, e dizer 
que temos estado a tentar colmatar alguns problemas das escolas graças ao empenho dos 
funcionários, e alguns Contratos Emprego Inserção (CEI), mas que por lei têm direito a procurar 
emprego e algumas vezes conseguem a colocação e esta situação não permite gerir bem a 
funcionalidade das escolas, mas fruto do contacto próximo que temos tido com os diretores, tem-se 
tentado colmatar as situações. Mas é muito complicado face às características de algumas escolas e a 
realidade das próprias escolas muitas vezes não é tida em conta quando é feita a distribuição de 
funcionários. 
 ----------- Sem nada mais acrescentar, passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente.” -------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho tomou a palavra informando que “as atividades dos 
nossos colaboradores da secção de pintura estão a ser desenvolvidas em Armação Pera e em São 
Bartolomeu de Messines. Os pedreiros estão em Silves e em Armação de Pera, o betuminoso em 
Silves, os calceteiros em Silves e o trator corta-bermas encontra-se na freguesia de Armação de Pêra.”  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís fazendo uso da palavra passou a informar: -----------------    
 -----------  “No próximo domingo dia 3 de maio, o município volta a aliar a atividade física, a uma causa 
social com a realização de mais uma edição, a 7.ª do Silves Tour, que este ano irá apoiar o Banco 
Alimentar contra a fome no Algarve, através do valor angariado com a venda de t-shirts do evento. -----   
 ----------- No próximo dia 4 de maio a Biblioteca Municipal irá receber o “Workshop de ilustração 
científica” por Ana Ria Afonso, entre as 14h00 e as 18h00 e é dirigida a jovens a partir dos 16 anos. ----  
 ----------- Hoje decorre mais uma sessão de “Malha Ó Mania” na Biblioteca Municipal de Silves pelas 
17h00. --  
 ----------- Seguirá via e-mail o relatório da Odysseia realizado pela entidade gestora do projeto e logo 
que possível será entregue um relatório realizado pelo técnico do Município responsável pelo projeto.”  



 
 

 

 

 

 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 28 de abril de 2015, o valor 
dos fundos disponíveis é de 164.729,82 € (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove 
euros e oitenta e dois cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto começou a sua intervenção solicitando que  “nos fosse 
indicado as obras que estão a decorrer e que têm a ver com as Águas do Algarve e Estações 
Elevatórias. Queríamos o levantamento das obras realizadas ou que ainda vão ser. Também quais são 
as estações elevatórias que estão a funcionar ou quando vão iniciar, assim como a situação das redes 
de esgotos que estavam dependentes das estações elevatórias. Sendo assim, solicitamos que nos 
seja entregue um apanhado de tudo o que tem sido realizado pelas Águas do Algarve nas freguesias, 
o que irá beneficiar o concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sei que a Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pera, colocou um outdoor na vila 
de Armação de Pêra com informação do evento que se vai realizar em maio, em Alcantarilha, que 
recriará a “Visita Régia D. Sebastião a Alcantarilha” mas achei estranho que o mesmo não incluísse 
logotipos das entidades que apoiam, e assim quando tive com a Sra. Presidente da Casa do Povo a 
senhora Paula Santos, questionei-a sobre a situação, a qual me e respondeu que não tiveram apoios 
nenhuns, incluindo da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sendo assim, solicito que na próxima reunião, nos entreguem cópia do requerimento que eles 
deram entrada aqui na câmara, solicitando apoio do município para esse evento e qual o apoio que 
realmente o município vai dar e se vai. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação, era de que pensava que vinha hoje a reunião para deliberação um 
requerimento que, penso que já foi entregue e que têm a ver com os eventos para o verão em 
Armação de Pêra e sobre os quais o Sr. Presidente da PolisApoteose, já cá esteve em reuniões 
ordinárias públicas. Gostaria de saber o porquê de não terem vindo a reunião esses pedidos de 
licenças de ocupação da via pública para aprovarmos e deliberarmos. Pelo que sei já na última reunião 
eles tinham entregue o requerimento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito esclarecimento desta situação e que seja agendado, assim como o da Casa do Povo 
de Alcantarilha, Pera e Armação de Pêra. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em relação a outros assuntos, não vou hoje, mais uma vez falar deles, porque sei que uns já 
estão a ser resolvidos e outros ainda estão pendentes. Também sei que o verão está a chegar e estou 
com alguma preocupação com as zonas balneares.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho interveio referindo que “não invalida o que disse, mas a 
organização do evento em Alcantarilha, é organizado pela Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e 
Armação de Pêra e não por nós.”---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís, tomou a palavra explicando que “ todo o apoio que 
Casa do Povo de Alcantarilha pediu foi dado, só não foi dado apoio a nível financeiro, e pelo que sei o 
outdoor que o senhor vereador Rogério Pinto referiu, foi oferecido por alguém e que por 
desconhecimento deles não colocaram os logotipos das entidades que apoiam e patrocinam este 
evento.”  
 ----------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “se isso realmente é verdade, é uma situação 
complicada e quem organiza deve ter alguma lucidez sobre os trâmites executar.” ----------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra questionando se “a proposta das 
deslocações da Dra. Graça que foi entregue a semana passada, foi enviado para a parecer jurídico e 
se eles já deram parecer?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo que “em relação à Casa do 
Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pera, os mesmos pediram-me para trazer a reunião de 
câmara uma proposta, semelhante à que foi feita para o festival do petisco em Pêra, há dois anos com 
o anterior executivo, e de São Bartolomeu de Messines, as quais foram recebidas e discutidas no 
orçamento. A proposta que trago a título excecional era de um subsídio que pediram no valor 5.000€ 
(cinco mil euros); valor este para custear parte das despesas da iniciativa que vai ocorrer no mês de 
maio da recriação da passagem de D. Sebastião pela aquela vila. Considerando que a mesma 
representa uma grande mais-valia cultural e social para uma zona que tem sido carente nestes 
aspetos, além do impacto que a mesma irá ter na economia local, merece todo o apoio da Câmara 
Municipal de Silves. Como esta situação é discutida agora e não no início da discussão orçamental, e 
visto que também está agendado para a reunião de hoje a atribuição, a título excecional, para a casa 



 
 

 

 

 

povo de São Bartolomeu de Messines, não vejo qualquer impedimento para que seja atribuído este 
subsídio.  
 ----------- Concordo com a mesma, e que esta proposta, considerando os aspetos atrás referidos, e 
com a generosidade da direção desta entidade e da comunidade civil que pretende dedicar-se à 
implementação deste evento, merece, como atrás referi, todo o nosso apoio na proposta de atribuição 
de subsídio neste valor, que depois de cumpridos os transmites legais, nomeadamente em termos de 
cabimento, deverá ser atribuído à Casa Povo Alcantarilha, Pêra e Armação Pêra.”  ---------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente fazendo uso da palavra disse que “gostaria de dizer que o orçamento 
quando é feito é dever do executivo permanente fazê-lo cumprir. Qualquer que seja a coletividade que 
faz atividades tem que verificar até onde pode ir e examinar os programas e as atividades 
apresentadas e neste caso eles inserem-se no programa do PAIAC. Se todas as coletividades fizerem 
atividades que ultrapassem os seus gastos financeiros e vierem pedir à câmara para que cumpra a 
diferença financeira assim é muito fácil, como diz o provérbio só se deve “esticar a perna à medida do 
lençol”, e nós já estamos a dar o nosso contributo com a roupa da feira medieval, mesas, tendas, loiça, 
e depois ainda querem que façamos pagamentos fora do Programa de Apoio a Instituições de Âmbito 
Cultural (PAIAC). Afinal onde fica a igualdade, se depois vamos fazer desigualdades. -----------------------  
 ----------- Se eles arranjaram uma empresa externa, para organizar o evento que arranjem patrocínios e 
assumam, dentro dos programas, o que conseguem. Porque não contratam um grupo de teatro da 
própria Casa do Povo ou da Sociedade Recreativa de Messines. Quando o senhor vereador fala da 
situação trazida à reunião da Casa do Povo de Messines, no caso deles o apoio dado é porque não 
está contemplado nos programas e eles vão representar o concelho, a região e o país a nível mundial, 
enquanto no caso de Alcantarilha esse evento é a 1.º edição que vão fazer e pedir para financiar um 
evento porque passaram os limites que tinham e que estão contemplados nos programas, desculpe 
mas não há equidade e tal transcende o que é aceitável. Demos todo o apoio que nos foi possível e 
até pedimos roupas emprestadas e só temos meia dúzia de operacionais que estão a fazer horas 
extraordinárias, que são retirados dos seus serviços e pagos pelo erário público. Assim pergunto, 
como há uma gestão autárquica com clareza?” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís interveio referindo que “eu tenho estado à frente desta 
situação e tive várias reuniões com a Presidente e com o Vice-Presidente da Casa do Povo de 
Alcantarilha, Pera e Armação de Pera, e na primeira reunião que houve aqui, solicitaram que 
emprestássemos os fatos da feira medieval, e como a Sra. Presidente acabou de referir, é muito bom 
as coletividades terem as ideias, mas têm que ver o que conseguem fazer, pois a câmara não pode 
fazer tudo. Na altura nós referimos que os fatos ainda estavam a ser contabilizados e etiquetados e 
que era difícil o empréstimo, visto que temos que colocar técnicos a deixarem as suas funções para 
tratarem disso, que é o que fazemos para a Feira Medieval. Mais tarde, voltaram a vir solicitar a 
cedência dos fatos o qual acabamos por aceder, mesmo atrasando as coisas para a feira medieval, 
que é um evento que acarreta um esforço enorme por parte de todos os operacionais, e se 
começamos a apoiar tudo o que nos solicitam porque as entidades não se organizam, então vamos 
chegar a um ponto insustentável. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Ainda solicitaram tendas, carpinteiros, limpeza, montagem, eletricistas, canalizadores e 50 
fardos de palha, e foi a tudo isto que nós acedemos, e chegamos à conclusão que afinal este evento 
na verdade não é só a passagem de D. Sebastião, mas sim um evento enorme. Inclusive na altura 
também solicitaram apoio financeiro o qual foi prontamente negado, verificando-se todo o apoio 
logístico que iriamos a dar e também porque existem os programas e os contratos de apoio, para as 
atividades pontuais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Vir agora uma proposta da casa do povo de Alcantarilha, Pera e Armação de Pêra pela voz 
do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, verifico que não valeu a pena falar com eles, a explicar-lhes o 
que deveria ser ou não feito e no fim vêm, através dos vereadores não permanentes com propostas de 
apoio financeiro para trazerem a reunião de câmara. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  --------------- A casa do povo pensou neste evento e como a maioria não pensam que a câmara  
também tem eventos próprios e decidem as datas que entendem, sem primeiro consultar-nos e 
acontece que a câmara, nessa mesma altura, tem um simpósio a decorrer. E mesmo assim não lhes 
foi negado nada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Além disso, e desde já adiantando que na mesma altura teremos cá um programa de 
televisão para o qual necessitamos também de apoio logístico. -----------------------------------------------------  
 ----------- Na minha opinião, acho que vamos ter que repensar se a câmara continua com as suas 
atividades ou deixa de as organizar e passa a só apoiar as coletividades. ---------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A casa do povo fez um contrato com a empresa Viv’arte, a mesma que anima a Feira 
Medieval. Tive numa reunião com a presidente e o vice-presidente da casa do povo, onde os alertei 
para fazerem as coisas com calma e para contratarem um grupo local de animação, mas em vez disso, 
e sem ainda saberem como vai correr esta primeira edição, preferiram contratar uma empresa que 
cobra como é óbvio pelas suas atuações.” ---------------------------------------------------------------------------------     
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que, “isso é um problema de 
quando o CDU fez a gestão avulso. Mas, independentemente de quem cedeu, o executivo permanente 
tem que assumir em casos pontuais e quando se abrem exceções vai-se abrir a porta a qualquer 
informação e aqui quem abriu foram vocês, porque no nosso tempo, quando foram criados os 
programas foi exatamente para haver o controlo e nomeadamente com o Dr. Tiago Leal, onde 
constava as atividades pontuais e não existiam verbas excecionais. O que acontece agora é que vocês 
é que vêm trazer situações a titulo excecional, isto sem pôr em causa de onde vêm, e o que o Dr. 
Fernando Serpa disse e bem, é que havendo exceções e apesar de compreender a vossa situação, 
tenho que apoiar a proposta aqui trazida a votação.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra referindo, “o que quero dizer é que na 
minha visão da câmara com as coletividades, eu teria feito o que sempre disse que é apoiar 
incondicionalmente essas mediadas, só se pode comparar o comparável, e esta iniciativa pode trazer 
ao meio local benefícios, e o apoio incondicional que é a minha razão de ser e de estar aqui, e 
solicitaram-me que fizesse esta proposta. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A senhora vereadora disse que a câmara faz tudo, a câmara tem de dar-se por feliz que as 
coletividades queiram fazer iniciativas desta grandeza e muitas pessoas vão colaborar para a sua 
realização e esse trabalho não é contabilizado, mas respeito a vossa opinião. ---------------------------------   
 ----------- E quero dizer que o orçamento não é um documento fechado e há alterações e não vejo 
problema que as haja, se for necessário, prevendo o impacto local que este evento vai ter. Por outro 
lado importa, a meu ver, que haja uma descentralização dos eventos e a casa do povo de Alcantarilha, 
Pêra e Armação de Pêra, abrange três freguesias, logo é o que aquelas pessoas precisam para 
trabalhar, dentro de uma experiência razoável que no passado foi dado a outras atividades, como a 
feira do petisco, há dois anos atrás.-----------------------------------------------------------------------------------------  . 
 ----------- Nos termos do regimento e do que for possível legalmente, à semelhança de um ponto 
agendado hoje e com o qual concordo, é que também seja atribuído à casa do povo de Alcantarilha o 
subsídio, o qual terá um impacto grande e um grande retorno à comunidade. E não pode haver 
nenhuma ciumeira cega do executivo permanente ao não contribuir com este pedido.” ----------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís fazendo uso da palavra referiu que “se em anos 
anteriores foram dados esses apoios, também há que ver que este orçamento é o menor de sempre e 
não devemos nem podemos abrir precedentes.” -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “nós executivo, somos sete pessoas e temos de ter a 
capacidade de discernimento e de ver as propostas dentro do contexto financeiro que temos e se vale 
ou não a pena gerir o dinheiro público e termos contratos programa. As exceções de que falam, são 
duas de representações nacionais e esta de representação internacional a qual não se consegue 
representar nos contratos programas por ser imprevisível e por isso é uma exceção. Quando no 
timiming certo, pedimos que apresentassem os programas e daí termos apresentado os contratos 
programa e o financiamento, e nós ainda não fazemos futurologia se um primeiro evento vai ser muito 
bom e se vai ser benéfico ou não para a freguesia. Essa conclusão a que vocês chegam, deve ser pelo 
custo que este evento está a ter, pois foram buscar uma companhia nacional em vez de apostarem 
num grupo local para esta primeira edição, como a senhora vereadora referiu atrás. Estas atividades 
foram pedidas antecipadamente e a situação que trazemos hoje a reunião não está contemplada nos 
programas e não há ciumeira nenhuma, o que quero é um tratamento equitativo, e não é como o 
vereador diz, porque todas dão o seu contributo voluntario sem fins lucrativos para dinamizarem a terra 
e não é a primeira, pois há, por exemplo a “PolisApoteose”, em Armação Pera que têm dado o seu 
contributo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sou a favor destas iniciativas, mas temos que “ensinar a pescar e não dar o peixe”, temos 
que ver o que é benéfico, claro que vai ser benéfico, mas nós vereadores temos que ver e gerir da 
melhor forma, e este orçamento foi o mais real possível, e é para isso que servem os contratos 
programa. Temos que ter alguma razoabilidade e sejamos coerentes. --------------------------------------------  
 ----------- Tem que ser votado um facto, só porque a coletividade decidiu financiar um evento, nunca 
houve uma situação nestes moldes que se está a processar e estamos a desvalorizar um evento maior 
que é feira medieval e aqui dou o mérito ao anterior executivo PSD, que começou com esta iniciativa 



 
 

 

 

 

no concelho. Está-se a criar uma feira no mesmo concelho e na minha opinião estamos a estimular 
rivalidades entre freguesias e que usam o mesmo elenco e somos nós executivo que temos a 
responsabilidade de deixar esta situação avançar ou não, e acho esta situação ridícula e desculpem-
me, mas não vou colocar esta proposta a votação.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra referindo que “o que quero ressalvar é se 
ter criado situações pontais que desequilibraram a situação. Quando disse há pouco que o ponto 
trazido e bem por vocês e ao qual nós PSD e PS aprovamos, também podemos referir que por 
exemplo a representatividade do Club Xelb também é grande, e questiono se veio alguma proposta 
deles de deslocação a reunião, e dos Armacenenses que se deslocam quase todos os fins-de-semana 
também veio alguma iniciativa?” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra diz que “essas coletividades têm meios de 
transporte e não solicitaram apoio. Estou a falar de solicitações de apoio a atividades pontuais de 
apoio logístico e a exceção foi feita devido à representação do concelho e do país internacionalmente.”  
  ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto referiu que “o ano passado o Clube de Armação de Pêra 
também teve uma atleta a representar o concelho, na China, e não houve apoio por parte da câmara. 
E eles não têm vindo solicitar apoios, porque vêm falar comigo, e o que lhes digo e que a câmara tem 
contratos programa, para isso, e não devem haver exceções.” ------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente mais uma vez aludiu que “esta situação não têm cabimento e gerir erário 
público não é uma brincadeira.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís referiu à Senhora presidente que “deixe eles colocarem 
a proposta a votação e eles depois que assumam as responsabilidades pelas suas decisões.”------------   
 ----------- A Sra. Presidente ausentou-se da reunião por breve minutos e posteriormente retornou. -------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo que “já disse o que tinha a 
dizer e dentro dos trâmites legais, quero que esta proposta seja colocada para a próxima reunião. ------   
 ----------- Solicitava e agradecia que no final do mês de maio houvesse uma reunião aqui, com a 
presença do Dr. Ricardo Tomé, para ressalvar o que esta encerrado e outras questões. --------------------  
 ----------- Tenho outras questões que colocarei na próxima reunião e que são fundamentais e outras 
respostas que não me foram dadas devidamente nas entregas que nos fizeram e sendo a próxima 
reunião pública penso que seria bom a vinda do Sr. António Várzea.” ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “recebi o relatório da Comissão 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), mas ainda não tive oportunidade de ler assim sendo na 
próxima reunião se for oportuno falarei sobre o mesmo. O pedido que vou fazer não tem urgência e 
pode ser entregue quando vos for possível e é relativo ao programa Odysseia e o facto do chefe de 
divisão da Cultura ter tomado posse à relativamente pouco tempo, e como fiz com a chefe da divisão 
da Educação, vou aguardar algum tempo para que ele se organize e organize a sua divisão e com as 
suas novas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em termos de informação, tive acesso à ordem trabalhos da Assembleia Municipal e verifiquei 
que existem dois procedimentos que foram aprovados pela câmara e não vão à Assembleia. Penso 
porque não será obrigatório irem e isso justificará a sua não ida. Dois procedimentos que, tanto um 
como outro, têm despesas plurianuais, são eles o fornecimento de materiais para as águas e 
saneamento e o outro de pneus e câmara-de-ar.” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente “esclarece que o dos pneus e câmara-de-ar é de um ano e renovável.” ------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina prossegue dizendo que “ penso que deveriam ser levados à 
Assembleia independemente do parecer genérico que for dado.” ---------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclarece que “obrigatoriamente não tem que ir, mas pelos valores que 
constam poderão ser levados.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Paulo Pina continua referindo que “tenho dois pedidos que poderão não ser fáceis de 
responder, e não sei se os serviços tem a capacidade de gerar esta informação, e também não têm 
urgência, mas gostaria de saber e tem a ver com duas questões do relatório de gestão do município 
que estão a ser implementadas e que nos fizessem chegar o ponto da situação e o ponto em que 
estão ou o que falta. E estou exatamente a  
falar da contabilização de custos, a implementação da contabilidade analítica, de acordo com as 
normas de execução orçamental, de que esta contabilização já estava orçamentada, e que a mesma 
fosse desenvolvida, mas e de acordo com o que vem no relatório de gestão queria saber qual o real 
estado das coisas e o que está a ser feito ou não, o que é exigido pelo, Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais (POCAL) e se a norma orçamental já refere a sua efetivação. -------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Relativamente ao património do município também solicito informação do que está a ser feito 
e qual o estado real do município.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “lembro ao executivo permanente a 
obrigatoriedade do relatório do estatuto da oposição que deveria ter sido apresentado em fevereiro, 
relatório esse que depois terá que ir a Assembleia Municipal, sendo assim, solícito que na próxima 
reunião este relatório venha a reunião camararia.” ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Paulo Pina tomou a palavra e referiu que “nos pontos 6 tenho algumas dúvidas a partir 
do ponto 6.5 inclusive as quais gostaria que fossem discutidos antes da deliberação”. -----------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE 
 ----------- REQUERENTE: Jaime Estrela de Oliveira 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, aceitar os 
projetos de especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de obras. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luis Miguel Faustino Candeias e Ana Filipa Silva Coelho; --------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de Alcantarilha; -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a proprietária, nos termos conjugados 
das disposições constantes do DL n.º 555/99, de 196/12 com as posteriores alterações e do 
Regulamento Municipal e Urbanização e edificação para no prazo de 60 dias proceder à realização 
das obras necessárias, tendentes a colmatar as deficiências constantes dos Autos de Vistoria de 
1/3/2000 e 21/1/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa consignou que “a Sra. Presidente como responsável pela 
proteção civil deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a segurança de pessoas e 
bens.” ---  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Imóveis degradados - Núcleo Urbano – Alcantarilha; --------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e proceder nos termos 
propostos na informação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Aura Vieira Cravo da Costa Martins; ----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse na conclusão da 
mesma, emitindo para tal a correspondente licença especial para conclusão de obra nos termos da 
informação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jorge Manuel Medeira Faustino; -----------------------------------------------------------  
 ----------- 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 da 
informação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Manuel do Nascimento Pinto; ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação prévia de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação; ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Cintilante Materiais de Canalização, Lda; -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da operação urbanística. 
Mais se delibera atender ao estado da execução da obra, emitindo a correspondente licença especial 
de conclusão da mesma, nos termos da informação. -------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ramos & Paulino, Soc. Investimento Turístico, Lda; ---------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação aceitando a 
dispensa do cumprimento do número de lugares de estacionamento e emitir o correspondente 
aditamento ao alvará; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Guilherme Cheles Rosário Fernandes; --------------------------------------------  
 ----------- 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 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL E EXCEPCIONAL - 
PARTICIPAÇÃO NA 15.ª EDIÇÃO DA "GYMNAESTRADA MUNDIAL" - CASA DO POVO DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do desporto e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir à Casa do Povo de São Bartolomeu de 
Messines um subsídio pontual e excecional no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) com 
vista a comparticipar as despesas decorrentes da participação de 46 atletas e 5 treinadores na 15.ª 
Edição da “Gymnasestrada Mundial” que decorrerá em Helsínquia. ------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – ANULAÇÃO DE FATURA N.º 75/2013 DE 06-11-2013; ---------------------------  
 ----------- Presente informação da Auditoria, Controlo Interno e Património, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação reconhecendo como 
incobrável a fatura n.º 75/2013 de 6 de novembro no valor de 3.794,86€ (três mil, setecentos e noventa 
e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), procedendo à sua contabilização como tal no Sistema de 
Contabilidade Autárquica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA  
PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, A REALIZAR-
SE DIAS 3 DE MAIO NAS FONTES DA MATOSA, REQUERIDO POR ASSOCIAÇÃO NOSSA 
SENHORA DAS FONTES DA MATOSA E ISENÇÃO DAS TAXAS APLICADA; --------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa ----------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º 
do Regulamento de Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DE UM EVENTO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DA NOSSA SRA. DE 
FÁTIMA, A REALIZAR-SE DIAS 3 DE MAIO NAS FONTES DA MATOSA, ENTRE AS 16H ÀS 24H, 
REQUERIDO POR ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS FONTES DA MATOSA E ISENÇÃO DAS 
TAXAS APLICADA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa ----------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do pagamento da respetiva taxa nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º 
do Regulamento de Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROJETO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DE VIATURAS 
MUNICIPAIS; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação e Projeto de Regulamento, de que se anexa 
fotocópias e se dão por transcritos -------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião 
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina tomou a palavra dizendo que “ primeiro quero dizer que é com 
bastante agrado que vejo a posição que o executivo permanente teve relativamente ao projeto de 
regulamento da cedência de viaturas, ao decidir tomar em consideração as nossas opiniões e o 
mesmo ter voltado a reunião antes da consulta pública, já tendo sido a mesma deliberada, é sinal que 
as coisas aqui ditas são ouvidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Para além das juntas de freguesia também há as uniões de freguesia e verifiquei que houve 
alteração ao art.º 18 das juntas freguesias, dizer também que o pedido que foi referido da retirada dos 
anexos e a outras situações pontuais em que houve necessidade de introduzir novas questões. Mas 
dizer que houve um acréscimo, a nota justificativa, que do ponto de vista legal era necessária e por 
isso gostaria que os serviços informassem sobre algumas das informações produzidas e que do ponto 
de vista qualitativo são explicadas e estou a falar das que tem a ver com os custos-benefícios; alguns 
que superaram os custos, que até podem fazer sentido, mas deveriam vir justificados. Não sei se 
passou pela divisão financeira e se deveria ou não passar, se calhar fazia sentido que alguém dessa 
divisão falasse sobre este aspeto que não vem aqui justificado, pois não se percebe a que custos e 
benefícios se estão a referir e fazer esta leitura não me parece ser pertinente, até porque relativamente 
ao novo código de procedimento administrativo os custos/benefícios deverão ser mais alargados. 
Assim sendo, gostaria posteriormente de ter resposta dos serviços da financeira, relativamente ao 
ponto 11 e 12 dos custos e benefícios da nota justificativa, justificando o que são e quantifica-los. -------   
 ----------- Uma sugestão importante é de que este projeto tenha sido elaborado e executado e vai 
preencher uma lacuna anterior, mas aqui levanta-se questões de igualdade e  
imparcialidade. O executivo deveria ponderar os custos inerentes a outros equipamentos da autarquia, 
porque se é legítimo o das viaturas por parte das instituições, também de outros equipamentos o é e 
que são utilizados por outras entidades, piscinas, campos municipais, penso que o caminho certo será 
neste sentido, o apoio dado estará em pé de igualdade. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Depois também gostaria de colocar algumas questões, perceber no regulamento no art.º 18, 
n.º3, que em comparação com o anterior foram retirados os encargos dos estabelecimentos de 
educação e juntas de freguesia. Da educação ainda percebo porque não há contratos mas com as 
juntas não entendo, estes encargos não são também inerentes aos protocolos e contratos existentes?  
 ----------- Também gostaria de perceber porque foi alterado o conceito do ponto 5 deste mesmo art.º 
18, onde refere a dispensa do pagamento de encargos do número anterior em situações de benefício 
para as populações, parece-me que a inclusão desta dispensa seja para todas as atividades e de 
todas as coletividades, não vejo que utilização e de que tipo de atividade necessite de transporte e que 
não venha a ter esse impacto coletivo. Penso que todas elas têm essas proporções, penso que desde 
logo se está a dispensar toda e qualquer situação, não sei se faz sentido os plafons relativo a este 
número.  



 
 

 

 

 

 ----------- Assim, e em relação a esse mesmo ponto queria que me esclarecessem afinal quais são as 
situações que vão ser alvo de despesa e perceber se esta decisão da dispensa é decidida ou 
verificada antes ou depois de a coletividade atingir o plafon que lhe foi destinado. ----------------------------   
 ----------- Uma dúvida que gostaria de colocar à Dra. Isabel Cabrita, com autorização da Sra. 
Presidente é de que este projeto a ser aprovado vai para consulta pública e se volta novamente a 
reunião de câmara.” A Dra. Isabel Cabrita respondeu que “volta sempre à câmara e depois é que vai à 
assembleia.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina continua dizendo que “peço a justificação do CPA (Código do 
Procedimento Administrativo) o qual não foi feito relativamente a este regulamento e não tendo sido 
feita, que viesse aqui a justificação e qual o motivo.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio esclarecendo que “já estamos a pensar alargar o âmbito fazer e 
reverter essa mesma utilização para os equipamentos que são dispensados para as coleticvidades. 
Em relação aos custos, estamos a pensar contabilizar e ainda não temos a contabilidade analítica, pois 
os nossos trabalhadores nestas deslocações também tem custos caros, tal como combustível e horas 
extraordinárias serão contabilizados.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA NO SILO-AUTO DE ARMAÇÃO DE 
PÊRA; --  
 ----------- Presente proposta do Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ----   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra referiu que “tenho uma apreciação a 
fazer e que pode ser estendida aos pontos 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12; --------------------------------------------------  
 ----------- Tenho constatado do que tem acontecido e que nalguns casos vem o caderno de encargos e 
noutros não, e nestes especificamente não vem em nenhum. Este tipo de procedimento diz-nos que 
estamos a aprovar algo e que vem em anexo, mas a nós não chegou nenhum anexo e queria referir a 
própria legislação que diz que as escolhas devem ser fundamentadas e penso que nestes casos a 
situação seria mais pertinente, e quatro deles são ajustes diretos e a justificação é fundamentada e 
nós temos que perceber o que estamos a deliberar e o porquê de ser assim e isso deveria vir junto 
para fundamentar o procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outro aspeto característico é o acompanhamento do SGD que permitir desencadear esse 
procedimento e que tem origem no serviço e nestes casos, só num deles vinha o SGD, e assim 
conseguimos compreender porque vem este assunto aqui e o tipo de procedimento que o mesmo deve 
ter. -------  
 ----------- Na minha opinião, estes três aspetos deveriam ser introduzidos em todos os procedimentos. -  
 ----------- Queria dizer também que estes procedimentos levantaram-me uma questão que acho 
pertinente, que têm a ver com dois conceitos diferentes, um ao nível do parecer prévio vinculativo e 
outro do parecer genérico, e a questão que coloco, é que relativamente ao procedimento com base no 
parecer genérico favorável é perceber até que ponto não está em causa a legitimidade do mesmo. -----  
 ----------- Em relação ao parecer prévio vinculativo e se a Sra. Presidente der autorização, gostava que 
a Dra. Isabel Cabrita, como jurista, me esclarecesse da circular da Associação de Municípios a qual 
não consegui ler.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita tomou a palavra e esclareceu que “relativamente à primeira questão 
colocada, ou seja, saber porque é que não foram remetidas as peças concursais dos procedimentos 
em apreciação, a justificação prende-se com o facto de ser da competência da Sra. Presidente a 
autorização da realização de despesa e aprovação das peças dos procedimentos. Logo, os mesmos 
não foram enviados aos Srs. Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No que concerne ao parecer prévio favorável, previsto para as Autarquias Locais,  
no n.º 12 do artigo 75.º do Orçamento do Estado para 2015, determina este que compete ao órgão 
executivo a emissão de parecer prévio vinculativo para a celebração ou para a renovação de contratos 
de aquisição de serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da LCTFP, no que respeita a contratos 
de prestação de serviços, nas modalidades de tarefa e avença, e contratação de serviços cujo objeto 
seja a consultadoria técnica.- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A emissão deste parecer depende da verificação dos seguintes requisitos. -------------------------  
 ----------- 1) Verificação do constante do n.º2 do artigo 32.º da LGTFP (celebração de contratos de 
prestação de serviços) e da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 
desempenho das funções subjacentes à contratação. ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Ora é exatamente para interpretar esta última parte que a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) emitiu uma circular onde refere que existe uma impossibilidade fáctica de aplicar 
o procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação (previsto no 
artigo n.º 24.º da Lei n.º 80/2013 de 28/11 a todos as situações de prestação de serviços que 
requeiram qualquer meios que não a força e capacidade de um trabalhador. -----------------------------------  
 ----------- 2) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo respetivo serviço. ------------------------------  
 ----------- 3) Verificação do cumprimento da redução remuneratória quando aplicável. ------------------------  
 ----------- Determina ainda o n.º 14 deste artigo 75.º que estão excecionais do parecer prévio a 
celebração e/ou as renovação de contratos de aquisição de serviços até ao montante de 5.000,00€ 
(cinco mil euros), desde que não constituam contratos de prestação de serviços nas modalidades de 
tarefa e de avença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Com a entrada em vigor da Portaria n.º 20/2015, de 4 de fevereiro, que regulamenta os 
termos e a tramitação necessária para a emissão do parecer prévio vinculativo para a administração 
central parece que deixou de ser possível aos executivos autárquicos deliberar à cerca de um parecer 
genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços desde que este determinasse 
com rigor as situações nele abrangido, pois esta portaria deixou de consagrar a possibilidade de 
concessão na Administração Central deste “parecer genérico favorável”. Este é, pelo menos o 
entendimento da ANMP, embora a referida portaria não seja diretamente aplicável à Administração 
Local. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E é esta a justificação para terem sido submetidos à Vossa apreciação estes procedimentos 
concursais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Questão completamente diferente desta é a que diz respeito à necessidade de submeter à 
apreciação da Assembleia Municipal a assunção de compromissos plurianuais, ou seja, compromissos 
que constituam objeto de efetuar pagamento em mais de que um ano económico, por força da Lei n.º 
5/2012. -  
 ----------- O Dr. Paulo Pina prossegue a sua intervenção questionando se “o executivo ponderou a 
abertura do SILO (parque de estacionamento) de Armação de Pera, para o período de verão. A 
situação do ano passado foi bastante deficitária, entre o que custou colocá-lo em funcionamento e o 
que foi arrecadado houve 4.400€ (quatro mil e quatrocentos euros), gostaria de saber se existe 
expectativa de ser revertida a situação ou é só serviço publico que estamos a prestar e se é 
necessário acarretar desde logo prejuízos para autarquia, quando tanto se fala em racionalização dos 
dinheiros públicos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “relativamente à questão levantada, gostaria 
de esclarecer que no meu modesto entendimento, este investimento deveria ter sido ponderado e a 
sua construção não deveria ter sido no local que foi, mas como estamos aqui para serviço público e 
temos que dar utilização ao mesmo vamos colocá-lo a funcionar nesses meses de maior afluxo de 
pessoas àquela freguesia -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- O valor a que se refere foi da aquisição do equipamento, e a sua não utilização irá prejudicá-
lo ainda mais. Poderemos vir a igualar os ganhos e a ser uma situação pelo menos sustentável. E 
vamos incentivar a população e os visitantes para a sua utilização.” -----------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio referindo que “concordo com o que a senhora 
presidente disse e deve-se sim incentivar as pessoas a utilizarem aquele espaço. Realmente ele 
sempre deu prejuízo e a nossa preocupação agora é de incentivar e alertar para as multas e reboques 
que são caras. Se houver uma boa informação da sua localização, e se conseguissem equilibrar a 
situação, pois a maior parte daqueles prédios não tem garagens.” -------------------------------------------------   
 -----------  O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina refere que nesta informação que estamos a falar deveria vir 
também a justificação que a DOMT (Divisão de Obras e Municipais e Trânsito) deveria ter dado, mas 
não vem, e acho que se a justificação relativamente ao parecer prévio não foi prestada é grave se foi e 
não foi enviada também é grave. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação que não consegui perceber tem a ver com as verbas e saber até que ponto é 
obrigatório ou não cumpri-las, as mesmas que servem de base a esta redução, se existe ou não esta 
informação deveria a mesma ser dada pela Divisão Financeira, porque primeiro foi de 10.000,00€ (dez 
mil euros) agora esta a ser de 17.000,00€ (dezassete mil euros). ---------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à celebração do 
contrato em epígrafe, bem como a remessa de cópia do presente à Divisão de Obras Municipais e 
Trânsito) DOMT nos termos e para os efeitos tido como constantes na informação. --------------------------    
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE EDITAL SOBRE A OCUPAÇÃO DA FRENTE-MAR DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA, DURANTE O PERÍODO ESTIVAL DE 2015, ENTRE AS 19H30 ÀS 24H; ---------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra informando que “nós executivo tivemos três reuniões com 
o senhor presidente da junta de freguesia, os fiscais e a Dra. Isabel Cabrita e numa dessas reuniões 
fomos fazer uma visita à zona frente-mar. E como vem no edital com as normas e critérios e que será 
o mais correto e possível e é de referir que houve alteração de horário e que estão todos identificados.”   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “concordo com o trabalho do ano 
passado, e aqui estamos de acordo com um regulamento que é do interesse dos comerciantes e tem 
que existir o controlo por parte da fiscalização e a minha preocupação é que a própria câmara tenha a 
capacidade para fiscalizar as atividades uma vez que a GNR, têm alguma dificuldade em colmatar 
estas necessidades e não é só em Silves e muita coisa é feita sem controlo e se não houver uma 
maior fiscalização da nossa parte, a situação pode ser complicada. -----------------------------------------------  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita, transmite que “é o que a lei determina.”-------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra transmitindo que “no sentido da fiscalização ficou 
combinado que no primeiro dia houvesse uma fiscalização e o presidente da junta concordou e que 
passado 15 dias irá ser feito controlo do espaço da Frente-Mar de Armação de Pêra e tudo foi logo 
acordado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio questionando “se existe justificação porque foram 
retiradas algumas atividades do ano passado, e estou a falar do artesanato e das farturas. E pelo que falei com a fiscalização, ao que me parece não vai ser permitido 
este ano o comércio a retalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de perceber realmente quando falamos que estas atividades vão estar na frente-
mar, gostaria de perceber onde começa e até onde vai. O ano passado por via do regulamento o tipo 
de atividades que referi anteriormente, foram instaladas e colocadas noutro espaço, gostaria de saber 
onde vão ficar este ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo que “a câmara só se pode pronunciar sobre o 
que é público, as atividades diversas estiveram num terreno privado e foi a junta de freguesia e os 
armacenenses que trataram disso, o que é público é da frente-mar e lá vão estar as atividades que 
foram referidas e que foram concertadas com a junta de freguesia de Armação de Pêra e os fiscais do 
município e que vão enaltecer aquela zona nobre da vila de Armação e por isso demos o nosso aval.” -  
 ----------- O Sr. Vereador Sr. Paulo Pina voltou a questionar, “se vai haver espaço para as diversões”. --  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “poderá haver uma concertação com um terreno privado, 
mas isso ainda se está a ver.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Paulo Pina continua questionando “se as atividades que estavam junto ao casino e que 
foram para outro local, este ano vão ter espaço? Onde?” -------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente volta a esclarecer que “o do ano passado foi num terreno privado e nós de 
certa maneira tentamos ser apenas mediadores na utilização, mas estamos a pensar e com a 
concertação do senhor presidente da junta em colocar as vendas que não foram permitidas, mas ainda 
não está nada decidido nem definido espaço.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina finalizando perguntou se “os lugares ai estipulados são 
previamente escolhidos, ou é-lhes atribuído? -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita interveio esclarecendo que “quando os interessados concorrem para os 
lugares, já o estão a fazer para os locais sinalizados e após sorteio, é-lhes atribuído o lugar que vão 
ficar. -----  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria aprovar a proposta de ocupação da Frente-Mar de 
Armação de Pêra, durante o período estival de 2015, promovendo a publicitação do respetivo edital. 
Com os votos favoráveis do executivo permanente e dos vereadores do PSD. Os vereadores do PS 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO PARA 
INVESTIMENTO – EMPRÉSTIMO; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, volta à próxima reunião. -----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO 
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DO SISTEMA DEFENSIVO DA ALMEDINA DE 
SILVES;  



 
 

 

 

 

 ----------- Presentes informações da secção de Gestão Administrativa de Pessoal e da secção de 
Aprovisionamento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------   
 -----------  O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, esclarecimentos da Dra.Isabel 
Cabrita, sobre o procedimento das adjudicações, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.6 desta 
reunião.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável e celebração do 
contrato em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 
ADJUDICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, SOLDURA E MATERIAL - UNIDADE DE 
MÁQUINA E VIATURAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da secção de Gestão Administrativa de Pessoal e da secção de 
Aprovisionamento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------   
 -----------  O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, esclarecimentos da Dra.Isabel 
Cabrita, sobre o procedimento das adjudicações, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.6 desta 
reunião.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável e celebração do 
contrato em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 
ADJUDICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUA DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS; -------  
 ----------- Presentes informações da secção de Gestão Administrativa de Pessoal e da secção de 
Aprovisionamento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina refere e alerta que “há uma troca na alínea b)”. --------------------------  
 -----------  E o teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, esclarecimentos da Dra. Isabel 
Cabrita, sobre o procedimento das adjudicações, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.6 desta 
reunião.  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável e celebração do 
contrato em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO 
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA PONTE VELHA DE SILVES ------------------------------ ;  
 ----------- Presentes informações da secção de Gestão Administrativa de Pessoal e da secção de 
Aprovisionamento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------------------------   
 ----------- O teor das intervenções do Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, esclarecimentos da Dra.Isabel 
Cabrita, sobre o procedimento das adjudicações, é o mesmo que recaiu sobre o ponto 6.6 desta 
reunião.  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina ainda interveio referindo que “comparando com o ponto 6.9 de 
ter vindo a informação em SGD, foi porque foram as entidades convidadas, eu não percebo porque 
foram estas as escolhidas, suponho eu sendo do mesmo kit que a proposta anterior, que fossem as 
mesmas, e não o que vejo é que foram retidas umas e colocadas outras diferentes. --------------------------  
 ----------- Não percebo o critério de adjudicação utilizado, acho que é demasiadamente alargado e 
pouco objetivo e como já referi, fazendo referencia ao ponto 6.9, na minha opinião penso que deveria 
ter sido usado o mesmo critério.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável e celebração do 
contrato em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 treze hora dez 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 
 ----------- _______________________________ da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo 
e assino.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 


