
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 37  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015  ---------------------------  
 ----------- Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas nove horas e quarenta minutos, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  ---  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Maria 
Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. 
Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, 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 4.971.756,76 € (quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta 
e seis euros e setenta e seis cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 333.770,40 € 
(trezentos e trinta e três mil, setecentos e setenta euros e quarenta cêntimos). ---------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por proposta da Sra. Presidente foi feito, antes do início da reunião, um minuto de silêncio 
pelo falecimento do funcionário Carlos Alberto Nascimento Águas, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “quero deixar um voto de 
reconhecimento e agradecimento público ao funcionário Carlos Águas, que faleceu no passado dia 15 
de outubro, num trágico acidente. Deixamos aqui um voto de pesar a toda a família e a todos os 
amigos, neste momento trágico que abalou o nosso Município, ficando este voto registado em ata para 
a posterioridade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou seguidamente o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “subscrevo as palavras do 
Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, pois o Sr. Carlos Águas era também uma pessoa amiga e é mais que 
justa esta pequena homenagem à memória dele, que seguramente iremos guardar no coração. ---------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente passou aos correspondentes trabalhos informando que “dou início à 
reunião informando que, como é habitual, passamos à sua gravação que servirá como elemento de 
auxílio para quem está a transcrever a ata e, se houver alguma dúvida no que aqui se diga, ser 
esclarecido na gravação. A gravação será apagada após a aprovação da ata.” --------------------------------   
 ----------- Os Srs. Vereadores vão passar a ter um e-mail institucional, para troca de informações. Em 
vez de receberem documentação no vosso e-mail pessoal, passam a ter um mail institucional, como 
Vereadores. Servirá também para que possam comunicar com os munícipes. Para além disso, iremos 
criar uma pasta - “”drop box”” – e será através desta que enviaremos a documentação. Esta pasta tem 
uma grande capacidade. Estará disponível online e podem ter acesso a todos os documentos. 
Recebem uma mensagem no mail referindo que têm documentação na “”drop box”. Sendo que para 
aceder é simplesmente clicar no ícone com esse nome.” --------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente mais passou a entregar os pedidos de esclarecimentos à Vereação não 
permanente, relativos aos assuntos que se passam a indicar: -------------------------------------------------------  
 ----------- 1 - XII Feira Medieval de Silves (2015) – plano de comunicação e divulgação; ---------------------  
 ----------- 2 - Transferência da Farmácia de São Bartolomeu de Messines para a Guia – entregue 
cópias de partes de atas de reuniões de Câmara (de 2012 a 2015), com os respetivos anexos; -----------  
 ----------- 3 - Processo de contratação da Pocalentejo - Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e 
Formação, Lda. (já remetido via e-mail em 20/10/2015); ---------------------------------------------------------------  
 ----------- 3 - Despesas de educação – dedução para efeitos de IRS; -----------------------------------------------  
 ----------- 4 - Parques infantis da responsabilidade da autarquia. -----------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Mais foi dado conhecimento de que, à data de 20 de outubro de 2016, o valor dos fundos 
disponíveis é de 1.228.624,98 € (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e quatro 
euros e noventa e oito cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Interveio de seguida o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, que passou a prestar as seguintes 
informações: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Os calceteiros estão nas freguesias de Alcantarilha e Pera; os pedreiros em São Bartolomeu 
de Messines e Silves; os pintores estão no edifico da Câmara e em São Bartolomeu de Messines; o 
betuminoso em Silves e o limpa bermas também está na freguesia de Silves.” ---------------------------------  
 ----------- Passou a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís a dar conhecimento das atividades a decorrer: -  
 -----------  “No próximo dia 23 pelas 10h30 ocorrerá, na Biblioteca da Escola Secundária de Silves, o 
encontro “Cantigas de Amigos e/ou a Arte de Escarnecer Maldizendo”;-------------------------------------------  
 ----------- Pelas 21h30, na Casa-Museu João de Deus, terá lugar o encontro “A Poética dos Sentidos”.  
 ----------- No dia seguinte, 24 de outubro, pelas 21h30, será apresentada a obra intitulada “E se não 
for?”.  ---  
 ----------- Estas atividades estão inseridas na programação de “A Teia – V Bienal de Poesia do 
Concelho de Silves”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Na Biblioteca Municipal de Silves, pelas 15h30, terá lugar mais uma sessão de “Aqui Há 
Sábado” com Fernando Simões, intitulada “O Ateliê dos 3rs”, destinada a crianças dos 4 aos 10 anos; -  
 ----------- As Piscinas Municipais de Silves irão receber o “Torneio de Outono”, com as categorias de 
Natação Pura, nos dias 24 e 25 de outubro. Esta prova é promovida pela Analgarve (Associação de 
Natação do Algarve) e apoiada pelo Município; --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuando no dia 24, Afonso Dias e Teresa Silva sobem ao palco no Teatro Mascarenhas 
Gregório, para a realização de “Andanças e Cantorias”, espetáculo que percorre o cancioneiro 
português; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 25 decorrerá, no Auditório da Escola Secundária de Silves, pelas 16h00, um concerto 
da Banda Filarmónica Silvense; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 25 e para finalizar, informo que a Casa-Museu João de Deus assinala o seu 18.º 
aniversário realizando-se, pelas 11h00, um ateliê de ilustração dirigido a crianças dos 5 aos 12 anos. À 
tarde, pelas 15h30, os visitantes poderão participar na iniciativa “A Casa-Museu João de Deus aos 
Olhos do Mestre”, que consiste numa visita conduzida pelo Sr. Arqt.º Mário Varela Gomes, projetista 
deste espaço, para a qual estão, desde já, todos convidados.” ------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse a Sra. Presidente que “foi agendada uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal para o próximo dia 23 (sexta feira). Eu não fui consultada aquando do agendamento, e tendo 
já compromissos agendados, não vou poder estar presente, uma vez que terei que me deslocar a 
Santarém para uma reunião. Ontem, os membros da Assembleia estiveram reunidos, mas não sei o 
resultado dessa reunião e não sei se esta sessão extraordinária sempre se vai realizar ou não. ----------  
 ----------- Temos hoje, na Ordem de Trabalhos, as propostas de Orçamento e de Mapa de Pessoal para 
2016. ----  
 ----------- Atendendo ao reduzido número de processos que têm estado a ser agendados, proponho 
que as reuniões passem a ser quinzenais. Agradecia que ponderassem bem este assunto e aguardo 
as vossas intervenções sobre a proposta que ora submeto à discussão.” ----------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “eu preciso de algum tempo para refletir sobre 
esta proposta, para além de que deverá ser falado com a bancada política. Assim, penso que deverá 
ficar para a próxima reunião.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça disse que “a discussão da proposta poderá ficar para a 
próxima reunião, mas saliento que estas reuniões não são só para discutir os processos constantes da 
Ordem de Trabalhos. Há outros assuntos também a serem discutidos e esmiuçados.” -----------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse “por isso é que o dia de quarta-feira é todo para o desenrolar da 
reunião de Câmara - para a discussão de todos os assuntos.” -------------------------------------------------------  

 ----------- Voltou a falar a Sra. Vereadora Maria da Graça Neto informando que “nos documentos que 
recebi por e-mail continua a não vir o esclarecimento sobre a Pocalentejo, bem como sobre os cortes 
de água.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O único pedido novo que faço é o de uma listagem de dívidas a empreiteiros, se é que há.”- 



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “manifesto desde já a minha 
opinião sobre o agendamento das reuniões: há duas vertentes numa reunião camarária - uma é a 
análise dos processos da ordem de trabalhos; outra é sobre a discussão de assuntos de interesse 
relevante para o concelho. Quanto ao número de processos, é um facto que os temos de número 
reduzido, o que pode ser corrigido de maneira diferente. Nesse sentido, já deixámos uma declaração 
há duas semanas atrás. A minha posição já está aqui expressa: não abdico das reuniões semanais.- 

 ----------- Tinha solicitado que o assunto da Pocalentejo - Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e 
Formação, Lda. fosse agendado e não o foi. Volto a pedir, sem rodeios e sem meias palavras, que o 
seja. Este é um exemplo que justifica atualmente as reuniões semanais, para além de outros que 
merecem também a nossa atenção. Eu tenho seis folhas de um trabalho que fizemos com questões 
sobre a Pocalentejo e sobre o Relatório. Não vou colocar estas questões, pois o processo não está 
agendado – assim, solicito, novamente, o agendamento deste assunto para a próxima reunião. Em 
termos legais, penso que há uma norma que permite o agendamento deste processo. Há documentos 
que me foram enviados por e-mail, mas são peças isoladas e o somatório destas peças pode não ser o 
todo deste processo. Se o assunto for agendado vem toda a documentação. Solicito que a Pocalentejo 
seja agendada para a próxima reunião. Recebi um ofício da Pocalentejo dirigido à Sra. Presidente da 
Câmara, e gostaria que os restantes membros tivessem conhecimento deste ofício, em que chego à 
conclusão de que não existe relatório feito por esta empresa. Depois precisava que os serviços 
jurídicos se pronunciassem sobre este relatório, quanto à forma como foi contratada e todas as outras 
questões pertinentes sobre o mesmo, naturalmente sob o ponto de vista legal. --------------------------------  

 ----------- Repito: o que me enviaram ontem são peças soltas, pelo que podem não corresponder ao 
todo do assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicito que seja agendado, atendendo à delicadeza do assunto, e uma vez que está 
agendada, para o dia 23, uma sessão extraordinária da Assembleia sobre este assunto, solicitava que 
fosse feito este parecer a tempo da próxima reunião. Penso que não será necessário invocar a alínea 
s) do n.º 1 do art.º 68 da Lei das Autarquias Locais. Entretanto, e em complemento ao que foi dito e ora 
reforço, solicito que me fosse dada cópia de toda e qualquer correspondência havida sobre este 
assunto entre a Câmara e a Pocalentejo, ROC’s, Dr. Luís Marques, Srs. Revisores. Penso que está 
tudo registado na Câmara, nomeadamente em SGD’s. O que pretendo é de tudo, e isto porque, Sra. 
Presidente, estive a analisar os seus documentos e, talvez por distração minha, não vi lá nenhuma 
data aposta. Quero saber se e como é que esta empresa Pocalentejo foi contratada. Espero que tudo 
isto esteja refletido no parecer jurídico que peço, e para não ficarmos “”mal na chapa””, uma questão 
que quero ver nesse parecer é a questão do convite, pois quero ver se cumpre ou não os requisitos; se 
o relatório foi entregue, se está de acordo com o caderno de encargos e com a justificação que foi 
feita. Aguardamos, então para a próxima reunião. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais refiro que a sessão extraordinária da Assembleia Municipal está marcada para o 
próximo dia 23, e é essencial a presença da Sra. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, Analidio Brás, é do vosso partido, nada pode ser agendado sem a assinatura 
dele pelo que recuso-me a acreditar que a sessão da Assembleia foi marcada sem consultar a Sra. 
Presidente. Assim, penso que a Sra. Presidente deverá entrar em contacto com um membro do vosso 
partido. Não estando presente, dá a entender que não está porque não quer. Penso que a Sra. 
Presidente tem a coragem e personalidade para lá estar. Estamos a dois dias da sessão e este é o 
meu ver. Eu vou lá estar presente. Desmarco o que tenho e vou. Mas se não for possível sexta, é 
questão dos porta-vozes dos vários grupos serem contactados, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, e ser agendada nova data. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nas informações, que recebemos hoje, continua a não estar a informação do Infarmed - 
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.. O que eu quero saber é se esta 
transferência impede a abertura de uma nova farmácia em São Bartolomeu de Messines.------------------  

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “essa questão está respondida na documentação hoje 
entregue”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou novamente o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “peço novamente que a Sra. 
Presidente solicite ao Infarmed um esclarecimento sobre o último parágrafo de um ofício dessa 
entidade, onde se pode ler “”Nessa medida, teremos em devida conta a localidade de São Bartolomeu 



 
 

 

 

 

de Messines indicada por V. Exa. numa eventual e oportuna proposta de abertura de concurso público 
para instalação de novas farmácias.”“ Não está aqui esclarecido o que eu quero saber. ---------------------  

 ----------- Quanto ao orçamento, que recebi há dois dias, está a ser analisado pelo meu partido, pelo 
que terá que ficar para a próxima reunião. Mas não vi as propostas quanto ao IRS nem ao IMI. Estes 
documentos têm que vir antes do orçamento, e só depois de deliberarmos sobre o IRS e IMI é que 
poderemos fazê-lo sobre o Orçamento. Muitas Câmaras deste país, numa boa iniciativa do governo da 
nação, e independente da cor politica, têm aderido ao IMI Familiar. A Sra. Presidente já foi interpelada 
pelo grupo do Partido Socialista sobre isto. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu preciso saber a vossa posição e ter proposta sobre o IMI familiar, bem como a proposta 
relativa ao IRS, que devem ser apresentados antes do Orçamento para 2016.” --------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse “relativamente à Pocalentejo, dou agora cópia da solicitação que foi 
feita pelo Sr. Vereador Fernando Serpa, aos restantes membros da vereação não permanente, e peço 
que deem a vossa atenção ao que está aí transcrito,  concretamente à parte que diz que não foi feito 
relatório por esta empresa - espero que tirem as vossas ilações. Digo também que me aflige, não o 
facto de haver aqui uma certa preocupação relativa à contratação desta empresa, mas sim o de não 
estarem preocupados com o que é dito exatamente na auditoria. Levantam tantas questões em relação 
à Pocalentejo, há tanta discussão e tanta pertinência e não se fala do seu conteúdo – que no meu 
entendimento é gravíssimo. Não percebo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto às reuniões de Câmara, o dia todo de quarta-feira está marcado para as reuniões de 
Câmara e nós saímos por volta das 10h30, 11h30 e às vezes 12h00. Ora o dia todo deve dar para 
discussão dos problemas da população. Nós analisamos os pontos e discutimo-los - em média por 
volta das 11h00/11h30 as reuniões terminam, por isso volto a insistir nas reuniões quinzenais. Seria 
favorável até para a própria eficiência dos serviços, porque volto a referir: temos tido algumas 
dificuldades nalgumas Divisões, nomeadamente a DJA (Divisão Jurídica e Administrativa) que está 
com dois juristas apenas. Em termos de apoio aos Órgãos temos duas pessoas e tem sido feito um 
esforço por todas as pessoas que mantêm esta Divisão a funcionar, às quais eu aqui agradeço. ---------  

 ----------- Quanto ao ofício do Infarmed, o que diz é que havendo um interessado é aberto um concurso. 
Nesse concurso poderá então ir esse interessado e os outros. ------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao IMI, há um documento de suporte do Orçamento – “Relatório” Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2016 – Fundamentação Política Orçamental e Linhas de Orientação 
Estratégica – e lá diz que as taxas do IMI irão manter-se no mínimo, e que irá haver um “IMI Familiar”. 
Realmente não veio hoje a reunião, mas virá à próxima. O “IMI Familiar” será uma adoção deste 
executivo, apesar de já estarmos nas taxas mínimas. Ao contrário da opinião do Sr. Vereador Dr. 
Fernando Serpa, achamos que a diretriz da administração central é, mais uma vez, para lesar os 
municípios e as autarquias, ou seja, em vez de vir lá de cima e aí sim poder, de certa forma, 
incrementar uma renovação em termos populacionais, formas de incentivo às famílias - não. Veio pôr à 
disposição das autarquias esta possibilidade de baixar o IMI, e eu sou totalmente contra lesando o 
orçamento próprio das autarquias no total, por isso não vemos o que isto possa ter de bom, pois reduz 
a nossa receita. Achando que temos que defender os interesses da população, a proposta virá à 
próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos que o Orçamento foi-vos dado já em cima da hora e obviamente não há condições 
para ser discutido hoje. Este Orçamento pretende refletir tudo o que foi apresentado na intervenção do 
orçamento participativo e ainda todos os grupos que foram convidados a participar no mesmo – 
Presidentes de Junta e grupos políticos com assento na Assembleia.” --------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “tenho duas questões para colocar: ----------------------  

 ----------- Pergunto se o executivo aderiu ao PEPAL (Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Local); e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se a Câmara de Silves já respondeu ao inquérito da ANMP (Associação Nacional de 
Municípios Portugueses), relativamente à questão dos refugiados, do qual inclusivamente foi dado 
conhecimento pela comunicação social e penso que terá sido enviado a todos os Municípios.” -----------  

 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “ao abrigo do PEPAL, aceitaram seis candidatos: tivemos 
uma colocação no Turismo, mas a candidata não veio para assinar o contrato; uma no GIRP (Gabinete 



 
 

 

 

 

de Informação e Relações Públicas) e um que na entrevista ficou vazio; o da psicóloga para o Setor de 
Psicologia que será assinado esta semana; e estão a decorrer também um para engenheiro civil para a 
DOMT (Divisão de Obras Municipais e Trânsito), outro engenheiro civil para a DSUA (Divisão dos 
Serviços Urbanos e Ambiente), e para arquitetura irão também ocorrer as entrevistas.  ----------------------  

 -----------  Para os lugares que ficaram vazios (Turismo e GIRP), vamos reabrir novo concurso, pois é 
permitido, conforme informação da DGAL (Direção-Geral das Autarquias Locais). O que vamos fazer é 
contactar primeiro as pessoas que já estavam inscritas e outras do concelho que nos têm mandado 
currículos. São estágios remunerados, mas acaba por não ser uma situação muito confortável para os 
estagiários, uma vez que tem a duração um ano. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à ANMP: o inquérito foi respondido e deixámos uma certa abertura na resposta, pois 
as perguntas eram muito objetivas. Perguntaram se tínhamos habitação social disponível, se tínhamos 
atividades de inserção para podermos inclui-los. O que dissemos é que de momento não temos, mas 
foi-nos dado algum tempo para tentarmos, de certa forma, desenvolver algo para irmos de encontro ao 
necessário, e não sermos excluídos. Agora, de momento, não temos condições para dar uma resposta 
imediata.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto disse que “as autarquias que aderiram.” Diz a 
Sra. Presidente que “as autarquias mostraram disponibilidade, mas ainda nenhuma aderiu”. Continuou 
a Sra. Vereadora perguntando “a população não tem voz ativa nisto? As autarquias decidem sem 
consultar a população? As Juntas de Freguesia têm meios de fazer uma auscultação rápida à 
população.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “o inquérito foi-nos enviado na semana passada para ser 
respondido até final da mesma semana – não houve como auscultar a população.” --------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto tornou a intervir dizendo que “tenho visto nas redes 
sociais, que há pessoas contra e pessoas a favor. Não sabemos se não haverá algum desconforto no 
acolhimento a estas pessoas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse “que toda a operação terá que ser moderada pelos próprios 
Presidentes das Juntas de Freguesia, no sentido de não se exagerar na forma como as pessoas 
demonstram a sua opinião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que se pretende é dar alguma qualidade de vida às pessoas que para cá virão. Eu ouvi um 
representante da Cruz Vermelha dizer que têm um pavilhão, que dá para não sei quantas camas, ora 
não se pretende que haja aqui um campo de refugiados, de forma alguma. Eu não vou partilhar agora 
a minha opinião sobre este assunto, mas tem que haver muita ponderação, sendo que a nossa 
resposta poderá ser positiva para dois ou três casais, nunca cem ou duzentas pessoas. É preciso é 
que estas pessoas sejam inseridas na sociedade para onde vão e que tenham, efetivamente, um 
trabalho para que possam daí tirar a sua sustentabilidade, porque senão estaremos numa situação 
bastante precária.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto salientou que “chegarem já com emprego é 
quase impossível. Há muitas pessoas que não concordam com a vinda deles, também pela questão 
dos empregos, pois essa situação ficará ainda pior.” -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente referiu que “respondemos ao inquérito de uma forma que nos dá tempo 
para cimentar bem esta ideia. Há, realmente, muitas opiniões divergentes e temos que ter em conta 
sim, que no concelho há muitos desempregados.” ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto salientou ainda que ”não é previsível que eles 
consigam emprego, pelo que a autarquia teria que suportar a comida e a educação. -------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente referiu que “em parceria com as instituições locais, nunca seria só a 
autarquia. Aliás, algumas das perguntas do inquérito da ANMP são relativas a alimentação, dormida e 
inserção na sociedade.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE PRÉDIO DEGRADADO, SITO NA RUA DR. ANTÓNIO 
BERNARDINO RAMOS, SÃO MARCOS DA SERRA. ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- REQUERENTES: Maria Gracinda Coelho Duarte Perpétuo e outro. -----------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário para, no prazo de 15 
(quinze) dias, proceder aos trabalhos de limpeza e no de 30 (trinta) dias, efetuar os trabalhos de 
reparação, constantes do auto de vistoria de 26 de fevereiro de 2014. --------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE UM “HOTEL” PARA CÃES E GATOS, EM PRÉDIO SITO NO PINHEIRO E 
GARRADO, SILVES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carla Anne Flanagan. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Junta de 
Freguesia de Silves, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável nos termos da informação 
técnica e parecer jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROMOÇÃO NO VALOR A PAGAR EM ALGUMAS 
MODALIDADES DESPORTIVAS, NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES, EM NOVEMBRO E 
DEZEMBRO DE 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “nos valores aqui constantes da informação, há um que 
me parece estar enganado – na primeira linha do quadro lê-se, erradamente, que 25,00 € menos 25% 
resulta em 20,00 €, pelo que, ou o desconto não é de 25% ou o valor final não é 20,00 €. ------------------  
 ----------- Andei à procura do Regulamento das Piscinas e não o encontrei no site da Câmara, só o 
encontrei na net. Não me parece que o seu art.º 20.º contemple este tipo de promoção, uma vez que 
nele consta “”quando são lançadas novas atividades””. Alerto para este facto. Fora isto, acho muito 
bem que se faça este tipo de promoções.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Dra. Isabel Cabrita esclareceu que “o artigo referido é de tal maneira lato e dá tanta 
abertura que as permite, o limite que tem é o temporal.” ---------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse “de acordo com a leitura que fiz, concluo que o 
Regulamento só permite promoções com novas atividades.” ---------------------------------------------------------  
 ----------- Passou de novo a Sra. Presidente a falar, dizendo que “em anos anteriores nós 
desconhecíamos que estas promoções eram feitas e nunca vieram a reunião de Câmara. Ao 
mexermos no Regulamento, vimos que não estavam a ser seguidos certos trâmites legais, pelo que 
para corrigir esses erros, há esta proposta destas promoções. Saliento que este Regulamento está, de 
momento, a sofrer alterações.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da proposta, procedendo 
nos termos aí constantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2016. -------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 
2016. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Orçamento que vos é apresentado tem uma proposta que atinge os 36,900.000,00 (trinta e 
seis milhões e novecentos mil euros), ou seja, mais 4,300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil 
euros) do que em 2015, que teve um orçamento de 32,600.00,00 (trinta e dois milhões e seiscentos mil 
euros). Este aumento previsto tem a ver não só com o empréstimo bancário contraído na ordem dos 
4,400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil euros), mas também com algumas responsabilidades 
contingentes que temos como PLMJ – Sociedade de Advogados, RL, consórcio Vibeiras/Mota Engil, 
Agência de Desenvolvimento do Barlavento, Arquinave – Sociedade de Construções, S.A. e ainda o 
processo Viga d’Ouro – Construções, Lda. - tudo isto ronda um total de 2.100.000,00 (dois milhões e 
cem mil euros) e são situações a resolver durante o ano 2016. ------------------------------------------------------  
 ----------- A sua elaboração contou, pela primeira vez no historial deste Município, com a adoção e 
implementação do modelo de Orçamento Participativo, em que participaram a Assembleia Municipal 
Jovem, Direções de Agrupamentos de Escolas, várias reuniões sectoriais desde Desporto, Cultura, 



 
 

 

 

 

Ação Social e Organizações Juvenis, outras Coletividades, Instituições e Associações do concelho e 
ainda teve duas rondas de Assembleias Participativas pelas freguesias do concelho. Para além disso, 
houve o lançamento de um inquérito distribuído em papel e on-line pelas juntas de freguesia. Todos 
estes contributos foram recolhidos, tratados e tidos em consideração na elaboração deste orçamento. 
Apelava ainda para a leitura do Relatório e para algumas das exigências que são feitas relativamente 
aos financiamentos, nomeadamente pelo Programa Comunitário POSEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), que nos impõe, num curto espaço de tempo, a 
regularização de um problema associado ao déficit tarifário, para poderemos aceder ao referido 
Programa. Além deste constrangimento, e desconhecendo o Orçamento de Estado para 2016, o 
Orçamento de Estado de 2015 também veio impor regras restritas na contratação de pessoal, 
atendendo ao limite máximo que é proposto relativamente às despesas com pessoal, que não pode 
ultrapassar os 35%. Relembro que este quadro já vos tinha sido apresentado e estamos a tentar 
equilibrar para os 35% - nesse sentido estamos equilibrados. -------------------------------------------------------  
 -----------  E é isto, de uma forma geral, que vos queria transmitir. Para além das obras financiadas 
através do empréstimo bancário e das quais os Srs. Vereadores já têm conhecimento, haverá outras 
obras que serão financiadas pelo próprio orçamento, como a reabilitação da Estrada Algoz/Guia, 
Estrada da Azilheira, zona envolvente ao Palácio da Justiça (que já está a ser feita), melhoria do 
sistema de reposição dos rsu’s (resíduos sólidos urbanos), recolha seletiva dos verdes, aquisição de 
mais viaturas de recolha dos rsu’s e um autocarro. Isto é o que vos queria transmitir e estou disponível 
para questões que tenham sobre este assunto. Embora compreenda, com certeza, que este assunto 
terá que ficar para uma próxima reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Perguntou o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina se “no que diz respeito às despesas com pessoal o 
Município de Silves ainda não está abaixo dos 35%?” Ao que a Sra. Presidente respondeu que “vamos 
ver no final se estamos nos 35%, sendo que o que estiver acima terá que ser sujeito a cortes. Mas à 
partida estamos a fazer para que estejamos nos 35%.” ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Salientou o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa que “há um documento que nos costumam 
entregar e ainda não o temos.” Disse a Sra. Presidente “é a Execução Orçamental. Vou pedir à Divisão 
Financeira e será entregue ainda hoje nesta reunião. É, realmente, um documento importante para se 
ter em conta aquando da discussão do Orçamento. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim, foi entregue a toda a Vereação e durante esta reunião, o Controlo Orçamental 2015 
(receita e despesa). Também será enviado por e-mail, conforme solicitou o Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Face ao exposto” - disse a Sra. Presidente - “vamos então deliberar no sentido de voltar à 
próxima reunião.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pediu a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto e disse “relativamente ao Orçamento, 
justifico aqui a minha ausência no dia em que estava marcada a reunião, pois não estava em 
condições de discutir o Orçamento, devido à notícia do trágico acidente do Sr. Carlos Águas, 
funcionário da DOGU (Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística).” -----------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 
CLASSIFICAÇÃO COMO DE "INTERESSE MUNICIPAL", DOS BENS MÓVEIS DO ESPÓLIO DO 
MUSEU DA CORTIÇA DA FÁBRICA DO INGLÊS, SILVES.----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Cultura, Turismo e Património, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, determinar a abertura do procedimento de 
classificação, com o grau de “Interesse Municipal”, dos bens que constituem o acervo do Museu da 
Cortiça da Fábrica do Inglês, nos termos e condições da informação. ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - APOIO DO MUNICÍPIO DE SILVES À CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DE 
LAGOA A "CIDADE DO VINHO 2016". -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “quero felicitar a Câmara Municipal de Lagoa por 
esta candidatura e lamentar, uma vez mais, que Município Silves não o tenha feito em devido tempo, 
ainda mais que no ano passado houve numa iniciativa em Lagoa, e eu chamei a atenção para o facto 
de ser importante fazer a divulgação dos nossos vinhos. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Teria sido preferível que o nosso Município tivesse feito esta candidatura. Já agora, não sei 
se gostam de vinho, mas sugiro que os presentes aproveitem para degustar os nossos vinhos, do 
concelho de Silves, de forma que iniciativas desta natureza não passem novamente ao lado de Silves.”  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente informou que “informo o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa que também o 
Município de Silves se está a candidatar à “Cidade do Vinho 2016”, e conta com o apoio do Município 
de Lagoa. Aliás, todos os municípios do Algarve, todos os produtores de vinho e várias coletividades 
locais, são nossos apoiantes nesta candidatura à “Cidade do Vinho 2016”. A nossa candidatura 
também vai ser levada em conta.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor do Turismo e ofício do Município de Lagoa, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.------------------------ ------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação. -------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e cinquenta minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente 
da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E eu Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Operacional da Câmara Municipal de 
Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------------------------------------------------------------------  


