
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 41  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015  ------------------------  
 ----------- Aos dezoito dias do mês de novembro 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, 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 Técnica 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 4.436.157,77 € (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e sete 
euros e setenta e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 338.730,17 € (trezentos e 
trinta e oito mil, setecentos e trinta euros e dezassete cêntimos). ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 30 da reunião ordinária pública de Câmara 
realizada a 2 de setembro de 2015; n.º 31 da reunião ordinária de Câmara realizada a 9 de setembro 
de 2015; e n.º 32 da reunião ordinária de Câmara realizada a 16 de setembro de 2015. ---------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra dizendo a Sra. Presidente que “dou início à reunião informando que, como é 
habitual, passaremos à sua gravação. Servirá como elemento de auxílio para quem está a transcrever 
a ata e, se houver alguma dúvida no que aqui se diz, ser esclarecida na gravação. A gravação será 
apagada após a aprovação da minuta da ata”. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou de seguida a entregar, os esclarecimentos pedidos pela  
Vereação Não Permanente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1) Sismo de 21 de outubro de 2015 - relatório da Proteção Civil; ---------------------------------------  
 ----------- 2) Intempérie de 01 de novembro de 2015 - relatório da Proteção Civil; ------------------------------  
 ----------- 3) Parque de estacionamento público de Armação de Pera – O parque esteve aberto no 
período previsto (15 de junho a 15 de setembro de 2015. Registou-se uma receita de € 11.872,80 
(onze milhões, oitocentos e setenta e dois euros e oitenta cêntimos); a contratação do serviço se 
segurança e vigilância custou € 16.804,26 (dezasseis mil, oitocentos e setenta e dois euros e oitenta 
cêntimos), enquanto a reposição do equipamento informático roubado custou € 5.934,75 (cinco mil, 
novecentos e trinta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos); -----------------------------------------------------  
 ----------- 4) Parecer jurídico sobre remessa de correspondência a entidades externas ao Município; e --  
 ----------- 5) Parecer jurídico sobre publicação da posição da Vereação do PS no site do Município. ------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 17 de novembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis era de 2.180.442,46 € (dois milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e 
quarenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho deu conta dos trabalhos a decorrerem: “a equipa dos 
calceteiros está em Armação de Pera, a equipa da rede viária continua nas limpezas das bermas de 
estrada nas freguesias Algoz/Tunes; os pedreiros estão em Silves e Armação de Pera; e os pintores 
na sede do concelho.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seguidamente passou a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís a dar conhecimento das 
atividades de novembro de 2015:---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Hoje, dia 18 de novembro e no âmbito do ciclo “A ciência não tem idade” decorre na 
Biblioteca Municipal um workshop dedicado à “Cozinha do dia-a-dia”, entre as 14h30 e as 16h30; -------  
 ----------- De 19 a 21 novembro irá estar na Fissul a “Exposição de Aves Canoras e Ornamentais do 
Clube Ornitológico de Silves”, sendo que a mesma poderá ser visitada entre as 15h00 e as 19h00 nos 
dias 19 a 21 de novembro, bem como no dia 22 entre as 10h00 e as 15h00. Esta atividade conta com 
o apoio do Município e da Junta de Freguesia de Silves; --------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No âmbito das comemorações do centenário da morte de Francisco Xavier de Ataíde Oliveira, 
no dia 20 pelas 16h00, será descerrada uma placa de homenagem na casa onde este nasceu, pelo 
que os Srs. Vereadores estão desde já convidados a estar presentes; --------------------------------------------  
 ----------- Também no âmbito destas comemorações, no dia 21 pelas 15h30, haverá lugar a uma 
Palestra intitulada “Francisco Xavier de Ataíde Oliveira, Jurista, Etnógrafo e Historiador”, no salão da 
Junta de Freguesia do Algoz. Esta palestra terá como oradores o Sr. Professor Dr. Dias Marques da 
Universidade do Algarve e o Sr. Luís Guerreiro, Técnico da Câmara Municipal de Loulé e investigador 
da história local; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 21, a rúbrica “Aqui há sábado” terá como tema “Um mar de leituras”, realizando-
se como habitual na Biblioteca Municipal de Silves, pelas 15h30 e cujo público alvo são as crianças 
dos 5 aos 10 anos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica decorrerá pelas 16h00 a conferência sobre 
Fernando Pessoa, Al-Mu’tamid e a Cultura Arábico-Islâmica, pelo Sr. Professor Dr. Fabrizio Boscaglia. 
A mesma é organizada pelo CELAS - Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves com o apoio do 
Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Finalmente, no dia 21 de novembro, estará em cena no Teatro Mascarenhas Gregório a peça 
“A Mulher Ideal”, pelo Grupo de Teatro Jodicus, pelas 21h30. Esta peça está integrada no Festival de 
Teatro 1.º Acto (estamos com a IV peça deste Festival); --------------------------------------------------------------  
 ----------- Informar também que ontem (17 de novembro) decorreu o Conselho Municipal de Educação. 
No mesmo realizou-se um Balanço do ano letivo 2014/2015, assim como uma breve reflexão sobre o 
início deste ano letivo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De referir ainda que foi apresentada uma proposta para a criação de um grupo de trabalho 
para elaboração do Projeto Educativo Local, sendo que serão convidadas personalidades para o 
elaborar, conforme se passam a referir: ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  - Sra. Dra. Maria da Luz Silveira Moniz Santos (antiga Presidente do extinto Agrupamento 
Horizontal de Escolas de Silves). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  - Sra. Dra. Maria da Graça Neto (antiga Presidente do extinto Agrupamento Vertical de 
Escolas de Algoz). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  - Sr. Dr. Daniel Octaviano Vieira da Fonseca (antigo Presidente do extinto Agrupamento 
Vertical de Escolas de Silves). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  - Sra. Dra. Alice Aurora Borges da Silva (antiga Presidente do extinto Agrupamento de 
Escolas de Armação de Pera). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  - Sra. Professora Doutora Helena Luísa Martins Quintas (Professora Auxiliar no 
Departamento de Psicologia e Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade do Algarve). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  - Sr. Professor Adjunto Joaquim Matias Pastagal do Arco (Departamento de Ciências Sociais 
e da Educação da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve). -----------  
 -----------  - Sr. Dr. Carlos José Dias Ferreira da Silva – Diretor do Agrupamento de Escolas Silves Sul. -  
 -----------  - Sr. Dr. João António Mourinho Vieira Gomes – Diretor do Agrupamento de Escolas Silves. --  
 -----------  - Sr. Dr. Júlio Filipe Pires Teixeira de Sousa – Diretor do Departamento de Educação e 
Desenvolvimento Sociocultural do Município de Loulé e também antigo Diretor da Escola de Salir. ------  
 ----------- Um dos critérios tidos em conta foi que fossem pessoas ligadas ao ensino e que já não 
estivessem no ativo. Pensámos também na Sra. Vereadora Prof. Maria da Graça Neto, pois teve um 
papel tão importante na Escola, já esteve na Direção e conhecemos o seu percurso, mas não é 
possível por ser Vereadora.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, fazendo uso da palavra, disse “saliento que o que vou dizer 
são sugestões, recomendações e alguns pedidos de esclarecimentos. Não sei se alguns assuntos já 
estão a ser tratados ou, eventualmente, adiados. O que se pretende é fazer um ponto de situação.  ----  
 ----------- Pergunto se está, ou para quando está, previsto o arranjo da EN 124? O troço que nos 
preocupa mais é o de Silves/Porto de Lagos, que é a zona que está mais degradada. Para além de 
todo o percurso da EN 124 que atravessa o nosso concelho. E, nomeadamente, dentro do perímetro 
urbano da cidade de Silves, onde também há situações que deveriam ser corrigidas. ------------------------   
 ----------- O Sr. Vice-Presidente informou-nos que a equipa da rede viária está a fazer reposição de 
algumas coisas depois da intempérie de 1 de novembro. Não falo só de situações relacionadas com 
isso. Como é o exemplo de muitas bermas que não estão em condições. Há estradas municipais muito 



 
 

 

 

 

perigosas, as bermas têm muitas ervas e também árvores de particulares, que se vão alastrando para 
as estradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Já há alguns meses, recomendei que tentassem repor os raids nas estradas, principalmente 
nas estradas que maior risco têm, até por causa dos acidentes que lá ocorreram. -----------------------------  
 ----------- A quantidade de lixo que está armazenada, no estaleiro de São Bartolomeu de Messines e na 
antiga Escola EB 2, 3 de Algoz, é imensa. Sei que, efetivamente, os Senhores Presidentes das Juntas 
de Freguesia articulam com a Câmara o levantamento do lixo, mas é importante que este seja 
realizado, pois quem passa na estrada vê a quantidade enorme de lixo que ali está. -------------------------  
 ----------- Saber se está previsto um arranjo urbanístico junto às Casas Mortuárias de Armação de Pera 
e de Silves, em termos de estacionamento, espaços verdes, sombras e do próprio pavimento. -----------  
 ----------- Em Armação de Pera, a situação que vimos conhecendo de há um ano a esta parte e que 
sempre se falou é o caso da válvula do encaminhamento das águas fluviais que não está feita. Era 
uma obra simples e tinha-nos sido dito que iriam fazê-la. O que se verifica é que quando chove, e o 
inverno vem aí, todos os detritos vão para a estrada.  ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Saber se está previsto algum projeto, em termos sociais, que tenha a ver com as hortas 
urbanas. Em caso afirmativo saber quais os serviços que o vai coordenar, o sitio onde vão ser 
implementadas e quando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O ponto de situação de obras que a Câmara está a executar, como por exemplo o telhado da 
chamada “Central”, a estrada de Vale Fuseiros, a estrada por detrás do Parque de Campismo de 
Armação de Pera (que está parada) e o arranjo da zona envolvente ao Tribunal de Silves, entre outras.  
 ----------- Saber também se, por parte do executivo permanente, estão previstas algumas obras de 
ampliação ou construção de novas Escolas (EB1’s) e Jardins de Infância. O parque escolar existente, 
em termos de instalações dá resposta às necessidades atuais e a curto prazo? Haverá necessidade de 
ampliações ou de novas Escolas?--------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A nova escola E.B. 1, que estava projetada para São Bartolomeu de Messines, é para 
avançar ou não? O que é que o executivo permanente pensa fazer àquele espaço? -------------------------  
 ----------- Em termos das Associações Desportivas do concelho, as existentes dão resposta às 
necessidades? Caso não deem, existe algum projeto para construção de mais algum equipamento 
desportivo, coberto ou descoberto? ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Saber se no nosso concelho existem algumas pessoas em situações socioeconómicas 
difíceis, sem-abrigo? Em caso afirmativo, que medidas vai ou está o executivo permanente a tomar? ---  
 ----------- Estive segunda-feira, dia 16 de novembro, na Assembleia de Freguesia de Armação de Pera. 
Pergunto o que se passa com a construção da nova Sede da Junta de Freguesia, em termos de 
projeto e em termos de localização? Na altura em que foi aprovado o Plano de Pormenor, foi aprovada 
a localização no antigo Mercado. O que o executivo permanente pensa quanto a esta situação? 
Sabendo que depois foram avançadas duas ou três propostas de espaço, como é exemplo a antiga 
Escola EB 1 de Armação de Pera, poderá haver alguns constrangimentos por o Plano de Pormenor 
não ter aprovado este local? O que vai acontecer com o antigo Mercado se não for utilizado para ser a 
Sede da Junta de Freguesia de Armação de Pera? ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Existe, pelo concelho, muito lixo à volta dos contentores, como monos e muitos verdes, deve 
haver algum equipamento avariado. No entanto, ainda há muitos contentores sem tampas apesar de já 
terem sido colocadas algumas novas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A situação dos abrigos de autocarros que, apesar de já terem sido alguns substituídos por 
novos, ainda existem muitos em situação degradante. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Passo quase todos os dias nas Fontes da Matosa e há lá duas situações a registar: foi 
reparada uma rotura de água, junto ao santuário da Nossa Senhora de Fátima, no entanto, a calçada 
que foi levantada não foi reposta, criando um buraco; e uma caixa num passeio (que deve ser de 
eletricidade) abateu abrindo um buraco. Esta já se encontra assinalada com uma fita, no entanto, é 
uma situação perigosa, inclusivamente para as pessoas idosas que por ali passam para ver a Santa. --  
 ----------- Tínhamos falado sobre a situação de uma superfície comercial do Continente em Armação de 
Pera. Qual é o ponto de situação relativamente a esta proposta, que foi aqui falada e que implicava 
uma alteração ao Plano de Pormenor? -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Junto ao estádio de Armação de Pera, há grande afluência de peões e não só, também de 
viaturas. Verifica-se, contudo, que não estão criadas as condições de segurança, tanto em termos de 
iluminação como de passeios, desde a Rotunda da Água, até às Torres Iberius. -------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Na zona da EB 1 de Armação de Pera e a EB 2, 3 de Armação de Pera, assim como o 
pavilhão, na zona onde é a casa do Sr. Padre Beato, paralela à via dorsal, circula por ali muita gente 
mas sem segurança. Deveriam ser feitos passeios e melhorar a iluminação. ------------------------------------  
 ----------- Saber também quanto ao prédio que está atrás do Mercado de Silves, quando é que o 
empreiteiro inicia a obra? Nesta época de inverno as caves podem encher-se de água. ---------------------   
 ----------- Quando é que as viaturas de rsu’s (resíduos sólidos urbanos) começam a trabalhar?  -----------  
 ----------- Qual o ponto de situação dos oleões? Quando é que o executivo pensa em distribuí-los pelo 
concelho?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na área de serviço construída pela Câmara para estacionamento de autocaravanas (de 
momento estão lá cerca de 40), verifica-se que a água está fechada e foram retiradas as torneiras. 
Quanto às cassetes, onde vão ser depositadas? Quando é que o espaço vai ser aberto ao público?  ---  
 ----------- E o espaço particular de autocaravanas junto ao cemitério, já está oficialmente aberto ao 
público?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente interveio informando que “as obras da zona envolvente ao Tribunal de 
Silves continuam a ir bem, bem como em Vale Fuseiros; os pedreiros estão hoje em Canelas para, em 
conjunto com o empreiteiro, fazerem uma canalização de reforço de água a Armação de Pera; o lixo 
junto aos contentores deve-se ao facto de o carro de recolha ter tido alguns problemas e não está a 
trabalhar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os verdes é que são muitos porque infelizmente as pessoas, estando em época de podas, 
depositam-nos junto dos contentores. Mas, em princípio, iremos alugar uma viatura para dar volta a 
essa situação e fazer esse trabalho.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à antiga “Central”, os nossos serviços deram resposta às necessidades. Quando 
choveu, as águas entraram e causaram prejuízos, mas com a boa vontade dos técnicos, 
canalizadores, funcionários do arquivo e proteção civil que trabalharam durante todo o fim de semana. 
Deixo aqui um agradecimento aos trabalhadores que se disponibilizaram para trabalhar ao fim de 
semana.  
 -----------  Feito um levantamento pelos nossos serviços em função da informação das Juntas de 
Freguesia relativamente à reposição de calçadas e betuminoso, sendo que alguns desses trabalhos 
foram adjudicados a uma empresa particular. Essa empresa encontra-se neste momento em trabalhos 
em Pera e amanhã irão para Alcantarilha pelo que me irei certificar se vão às Fontes das Matosas uma 
vez que não sei se essa obra está incluída. Quanto às freguesias de Silves e Armação de Pera, é o 
Município que executa esse tipo de trabalhos e arranjos” -------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Conduto Luís, em resposta ao Sr. Vereador Rogério Pinto, 
esclareceu que “as hortas comunitárias estão referenciadas no orçamento. Há a previsão de, para o 
próximo ano, serem feitas. Está no orçamento e no relatório entregues, ou seja, estou a chegar à 
conclusão que o Sr. Vereador não lê os documentos, pelo que não vejo sentido nesta sua pergunta.” --  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto voltou a falar “todas as perguntas ou pedidos de 
esclarecimento que faço aqui têm sentido. No entanto, tudo o que eu digo é visto como ofensivo. Mas 
não posso estar sempre calado. E quero que o que estou a dizer fique escrito em ata. Ora, quanto às 
hortas, estão previstas no orçamento, eu sei, mas não diz onde serão feitas e é isso que eu quero 
saber.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Conduto Luís fazendo uso da palavra, salientou que “não há 
aqui animosidade nenhuma e na última reunião eu disse que no relatório, que dá muito trabalho a 
fazer, está referido que para o ano pretendemos avançar com as hortas. As hortas comunitárias são da 
responsabilidade da Ação Social e do Setor dos Jardins, ou seja, ficarão a cargo destes serviços. 
Como irão funcionar? Logo que estejam em andamento venho cá trazer essa informação. O que eu 
disse não o entenda como animosidade, e é claro que tem todo o direito de fazer as perguntas que 
achar necessárias, mas a sua questão já foi falada a semana passada, daí já ter sido esclarecida. Não 
faz sentido.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente a construção de novos Jardins de Infância e EB 1’s, não estão previstas, e há 
que ter também em conta que já só temos mais dois anos de mandato. No quadro comunitário que 
existe não há financiamento, como é do conhecimento dos Srs. Vereadores, nós não temos 
disponibilidade financeira para tal. Vamos fazer um empréstimo onde já constam as obras que iremos 
realizar, e não estão previstos Jardins de Infância nem EB1’s. Tomáramos nós conseguir fazer as que 
estão projetadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente informou que “o arranjo da estrada EN 124 Silves/Porto de Lagos tem sido 
persistência nossa junto da Infraestruturas de Portugal para que esta entre no próximo orçamento 



 
 

 

 

 

deles. Tivemos uma reunião na Câmara com a Infraestruturas de Portugal, salvo erro dia 2 de 
novembro, e eles estão bem cientes das necessidades dessa estrada e estão a rececioná-la. A estrada 
tinha sido entregue para ser feita mas não o foi, esta não é da nossa responsabilidade, por isso 
compete-nos pressionar as entidades competentes para que façam o seu arranjo e manutenção. E 
isso temo-lo feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Graças à nossa persistência, vamos conseguir fazer arranjos na N124 no troço que vai desde 
a ponte até ao Enxerim, Silves. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Convém referir e isso é uma realidade, o Sr. Vereador Rogério Pinto também já cá esteve e 
sabe, que existem menos operacionais. As maquinarias existem, mas existem poucos operacionais. 
Está aberto um concurso para manobradores de máquinas. Há realmente a salientar a necessidade de 
colocação de raids nas zonas mais perigosas. Já fizemos o levantamento e nas zonas mais perigosas 
já foram postos, mas peço ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto para identificar os locais mais 
objetivamente. Zelar pelos utentes dessas estradas é uma das nossas prioridades. --------------------------  
 ----------- Como sabem o orçamento já passou por aqui, já dele têm conhecimento e vai à sessão da 
Assembleia Municipal de amanhã. Nele estão espelhadas as possíveis obras, das mais pequenas às 
maiores daí as questões levantadas por si relativas aos equipamentos novos para campos de futebol, 
campos desportivos, escolas primárias, tudo o que seja deste género e como são obras de alguma 
envergadura já estão previstas no orçamento. Escolas novas não estão previstas. A Escola EB1 de 
São Bartolomeu de Messines tem todos os pareceres desfavoráveis para a construção no sítio 
previsto. Infelizmente o número de alunos em São Bartolomeu de Messines diminuiu, o que acabou 
por possibilitar, por ora, a utilização das mesmas instalações sem o problema da capacidade. 
Melhorias nas escolas que existem, sim, queremos fazer. Aliás, estamos a fazê-las dentro das nossas 
possibilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O projeto do Arranjo Urbanístico da Casa Mortuária de Silves já está concluído, irá ser 
lançado o concurso; o projeto do Arranjo Urbanístico da Casa Mortuária de Armação de Pera ainda 
não está terminado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É lamentável e não compreendo como foi feito um projeto para esse equipamento (Casa 
Mortuária) e não se pensou nos melhoramentos do acesso e da zona circundante. E isto não é uma 
crítica, mas sim um apelo que faço.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- Relativamente às viaturas a Sra. Dra. Isabel Cabrita esclareceu que “o contrato já está 
assinado, ainda não foi remetido para o Tribunal de Contas, pois ainda não o recebemos do Banco, 
mas em princípio ser-nos-á entregue esta semana. Logo que conseguirmos reunir toda a 
documentação, que como sabem é bastante, será remetido para o Tribunal de Contas, tendo um mês 
para se pronunciar, solicitar esclarecimentos ou junção de mais documentos. ----------------------------------    
 ----------- A Sra. Presidente perguntou “o contrato assinado vai para o Tribunal de Contas e depois tem 
que vir aqui a reunião ou não?” A Dra. Isabel Cabrita disse que “depois de ter o visto de Tribunal já não 
precisa de vir a reunião.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente às situações económicas difíceis as pessoas carenciadas recorrem muito 
frequentemente às Juntas da Freguesia, e há situações bem graves. Posso dizer, por exemplo, um 
Senhor que tinha uma reforma de € 187,00 e em 2015 viu-a reduzida para € 131,00. É certo que está 
numa casa de habitação social, mas tem encargos, inclusivamente, com medicamentos. Como sabem 
está em elaboração o Regulamento da Ação Social, que no momento encontra-se na Divisão 
Financeira para verificação e enquadramento legal em termos financeiros. Não podemos propor 
regulamentos que depois não sejam viáveis e praticáveis. Contamos que no próximo ano já esteja em 
vigor e em funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se esteve presente na reunião da Assembleia de Freguesia de Armação de Pera, sabe que a 
ideia da construção da sede no Mercado foi abandonada pelo próprio executivo da Junta de Freguesia, 
sendo abraçada a opção do recinto da Escola para a sede da Junta. Vamos agora, com o que veio da 
Assembleia de Freguesia de Armação Pera levar o assunto da localização da sede a reunião de 
Câmara. Depois abriremos concurso para a realização do projeto, tendo que ter um prazo bastante 
curto. Seguidamente, poremos a concurso a sua realização. É lamentável que ao longo destes anos a 
Junta não tenha tido uma Sede. Quanto ao antigo mercado ainda não temos nada previsto para ele. ---  
 ----------- Quando passa nas Fontes da Matosa e as pessoas dizem-lhe o que está para arranjar, o que 
é que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto lhes responde?”, tendo o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto 
respondido que “digo, muito naturalmente, que as pessoas que estão no executivo da Câmara tratarão 
dos trabalhos. Não digo mais que isto.” -------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Interveio a Sra. Presidente dizendo “quando o Sr. Vice-Presidente dá conhecimento dos 
trabalhos que estão a decorrer, não refere o número de funcionários, mas digo-lhe eu que calceteiros 
são três, sendo um o encarregado, pelo que a situação das Fontes da Matosa não é prioritária. Sei que 
foi contratada uma empresa e penso que estes pequenos trabalhos estão contemplados. Como se 
compreende não é possível, aos nossos operacionais, darem resposta a todas as situações. -------------  
 ----------- Quanto à superfície comercial em Armação de Pera que referiu, já tivemos uma reunião com 
os promotores. Eles remeteram-nos uma possível alteração ao Plano de Pormenor de Armação de 
Pera. De seguida dissemos-lhes o que teriam que fundamentar. Temos também enviado e-mails, um 
deles em setembro, em que perguntámos como está a situação, mas não deram qualquer resposta. 
Mas sei que se mantém a intenção de abrirem um tipo de equipamento com dimensões mais 
reduzidas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao Estádio Municipal, como referiu, os acessos terão que ser contemplados, 
de momento não estão previstos em orçamento, mas os projetos podem ser feitos. Nesta zona já 
existe um projeto para a IB1 e IB23 de acesso para a área norte, que não tem zona de segurança. -----  
 ----------- Quanto ao prédio junto ao Mercado de Silves, temos vindo a tomar as devidas diligências 
junto dos promotores da obra que está a fazer algumas correções. À partida, e eu não posso 
responder pelo que os promotores disseram, mas provavelmente em Janeiro, irão dar início à obra, se 
aquelas alterações que estão a sugerir cumprirem com o que foi obrigatoriamente pedido para cumprir.  
 ----------- Quanto aos oleões, está a ser feita a distribuição dos de maior capacidade e também com 
uma abertura fácil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à área de serviço de autocaravanas, já decorreu o concurso, faltando a 
assinatura do contrato. Há algumas correções na área de serviço que são ainda da nossa 
responsabilidade. O saneamento está ligado para despejarem as cassetes, por forma a que não o 
façam no rio. Encontra-se feito o saneamento no parque mesmo para esse despejo. -------------------------  
 ----------- Quanto à nova área de serviços de autocaravanas junto ao cemitério, foi inaugurada na 
segunda-feira.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo “em relação aos raids há duas 
situações pertinentes: uma após a reta dos Amorins, no sentido Silves-Alcantarilha, a curva a seguir às 
bombas de gasolina Cepsa; e outra na descida quando se vem de Fonte Louseiros para a passagem 
de nível de Alcantarilha-Gare, o acesso para a antiga escola, fizeram um muro mas não tem raids. -----  
 ----------- Em relação às escolas, sei que não estão contempladas construções novas no orçamento. 
Em São Bartolomeu de Messines, infelizmente, não há necessidade de mais espaços porque a 
população tem reduzido. O que eu quero saber é se há informação, por parte dos Agrupamentos de 
Silves e de Silves Sul, sobre se é necessário construir mais salas ou se chegam as existentes e que 
tipologia de salas têm sugerido (Jardins de Infância, EB1’s, outros).” ----------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto perguntando “dos 
procedimentos adotados durante o sismo que ocorreu dia 21 outubro tenho a seguinte questão: da 
informação prestada pelos responsáveis dos equipamentos tutelados pelo Município pergunto se todos 
eles têm planos de evacuação e se foram executados nesse dia, nomeadamente em todas as Escolas 
dos Agrupamentos?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Esclareceu a Sra. Presidente dizendo que “existem planos de evacuação em todas as 
Escolas, como é o exemplo da Escola Garcia Domingos. Têm, mas esses não respondem a todas as 
diretrizes legais, por isso a nossa Proteção Civil está a trabalhar junto das escolas, com ações de 
formação, e com os responsáveis dessas escolas para que consigamos, através das medidas de 
prevenção do Município, porque temos que as ter, incluir tudo no mesmo caderno de encargos para 
que possamos dar resposta a essa necessidade. A Proteção Civil e Bombeiros têm feito esses 
simulacros/treinos desde os Jardins de Infância até ao terceiro ciclo, sendo que no secundário não 
tanto. ----  
 ----------- Todos os planos de evacuação foram postos em prática no dia do sismo (21 de outubro). ------  
 ----------- De referir ainda que o maior simulacro de todos os tempos foi feito às 11h00, numa data 
recente, em todas as escolas a nível europeu, incluindo as do nosso concelho”.  ------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto perguntou “a homologação desses planos tem a 
ver exatamente com quê?”, tendo a Sra. Presidente respondido “com questões não só de formação 
mas também com obrigações que têm que se seguir, ou seja questões físicas.” -------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Vereadora dizendo que “recebi um mail do Grupo Nogueira, há cerca de 2 
semanas, penso que todos o receberam, e gostaria de saber se houve algum contacto com o Grupo 
depois da classificação do espólio.”  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Disse a Sra. Presidente que “informamos o Grupo Nogueira no próprio dia em que veio a 
reunião o espólio do Museu da Cortiça, dizendo-lhes o que comunicámos à Direção Regional da 
Cultura e que essa classificação estaria em avaliação. Ao que o Grupo nogueira respondeu-nos que 
não autorizava. No entanto já demos resposta esclarecendo que não estávamos a pedir autorização, 
mas a comunicar ou informar o ponto de situação e intenção sobre o processo.  ------------------------------  
 ----------- Entretanto tivemos reuniões com diversas entidades relacionadas com a cultura, como 
museus, museologia industrial, entre outras e podemos ter em breve algum tipo de desenvolvimento.  -  
 ----------- Pela Direção Regional de Cultura foi-nos respondido que o espólio se encontra em vias de 
classificação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo que “não vou pedir nenhuma 
informação pois as que pedi na última reunião, seguramente por dificuldades dos serviços, nenhuma 
me foi esclarecida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tenho aqui dois pareceres relativos a um pedido que foi feito à Sr.ª Presidente da Câmara 
para que informasse o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines e a Casa 
do Povo de São Bartolomeu de Messines que tanto eu como todos os vereadores não permanentes 
concordamos com a atribuição de um subsídio para a deslocação dos atletas à Finlândia no âmbito do 
Gymnaestrada. Depreendo que a Sr.ª Presidente não o fez, pelo que apelo que o faça na próxima 
semana e que junte a ata à carta a remeter.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito uma certidão das atas de setembro e outubro, onde esteja a posição dos vereadores 
do PS sobre o relatório de auditoria da Viga d’Ouro, assim como parte da ata em que peço à Sra. 
Presidente que publique a minha posição e declaração com a mesma dignidade que o fez com o seu 
parecer.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sinto que os meus direitos enquanto Vereador foram lesados. Aguardo assim para a próxima 
reunião.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Volto a insistir para que me responda, ao abrigo da lei das Autarquias Locais.” --------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, fazendo uso da sua palavra disse que “quero fazer duas ou 
três questões. Quanto ao relatório dos transportes escolares, não tive oportunidade de o ler antes pelo 
que só o fiz agora. Considerações sobre o mesmo: congratular-me pelo grau de satisfação 
relativamente aos transportes escolares, à exceção de duas ou três questões, mas, em termos gerais, 
há que reconhecer a sua satisfação.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Segundo o relatório existe alguma divergência, ou não sintonia, com os horários das escolas 
e os transportadores, o que leva a que existam problemas a nível do aproveitamento escolar o que é 
preocupante. A minha questão é no sentido de saber se em seguimento do relatório que já foi entregue 
há alguns meses, já algo foi feito, para evitar este tipo de situação. ------------------------------------------------  
 ----------- A verdade é que se trata da perceção de quem fez o relatório ou gere os transportes 
escolares sobre o que é o aproveitamento escolar dos alunos de acordo com questões de caráter 
social e educativo que o identificam. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda relativamente ao relatório, gostaria de saber se este inquérito foi feito pela Câmara ou é 
um modelo já existente e adaptado a este tipo de análise. Se foi feito pela autarquia, o mesmo foi 
validado ou não antes de ser facultado aos alunos e encarregados de educação. -----------------------------  
 ----------- Para terminar deixo uma sugestão, daquilo que li o relatório debruça-se unicamente sobre o 
inquérito e seus resultados. Seria interessante que este relatório fosse mais alargado, porventura 
permitir ver se há mais algumas situações que possam ter ocorrido, como por exemplo um assunto 
que veio a reunião de Câmara, nomeadamente uma reclamação dos Armacenenses referente a um 
circuito de Silves. Devia ser dada uma área mais abrangente ao relatório. Por exemplo essa situação 
devia estar espelhada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís disse que “no que concerne a estas conclusões, temos 
tentado que as divergências sejam cada vez menos, ajustando os horários à chegada das escolas. É 
um aspeto que temos que ter em conta e sempre se sentiu essa necessidade, principalmente na zona 
de São Marcos da Serra que tem uma grande área e cujos alunos têm que se levantar muito cedo para 
se deslocarem para Silves ou para São Bartolomeu de Messines. Os horários dos transportes 
escolares têm sido nossa preocupação e dos executivos anteriores também. O coordenador da 
educação tem reunido com os transportadores e tem estado em cima das situações que tem estado a 
ser resolvidas dentro dos possíveis. Quando refere que o relatório deve espelhar outros assuntos. Ora 
a situação que falou dos Armacenenses foi uma guerra entre transportadoras, uma queixa no âmbito 
processual.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina disse que “não me referia que tinha que ser especificamente a 
situação dos Armacencenes, mas também.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente retorquiu “uma coisa são os transportadores dos circuitos escolares, 
outra é o grau de satisfação dos utilizadores, o que são coisas diferentes.  --------------------------------------  
 ----------- Na situação contratual, o primeiro concorrente não deu resposta e o segundo ficou, ora isso é 
uma questão da Divisão Financeira. O caso do “Armacenense” tratou-se de uma queixa pela utilização 
indevida de uma carrinha por parte do Silves futebol Clube. ----------------------------------------------------------  
 -----------  Por exemplo, quando pedimos um relatório do grau de satisfação dos utentes do Centro de 
Saúde não vêm lá espelhadas situações específicas. O relatório serve para dar resposta às obrigações 
que são necessárias por parte da legislação.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina acrescentou “quando vejo um título «Relatório de Transportes 
Escolares» penso que esse relatório contém a imagem que os transportes escolares têm durante 
aquele ano letivo. Uma coisa é um relatório de satisfação e outra é um relatório de uma atividade.  -----  
 ----------- Outro assunto que gostaria de abordar é relativamente ao IMI Familiar que veio há cerca de 
duas semanas atrás aqui a reunião, e nesse momento foi dito pela Sr.ª Presidente que a Câmara não 
teria conhecimento dos dados relativos aos agregados que teriam habitação própria e que 
beneficiariam deste IMI Família. Na altura estranhei, pois vi nas notícias que esses dados iriam ser 
fornecidos às Câmaras até 15 de setembro, pelo que peço que a Câmara indague junto da Autoridade 
Tributária o porquê de não recebermos esses elementos, pois tenho conhecimento de outras Câmaras 
Municipais que os receberam e dentro do prazo estipulado.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Outra questão prende-se com o cadastro de infraestruturas de sistema de abastecimento de 
água, pelo que gostaria de saber se este projeto que poderá ser financiado foi alvo ou não de 
candidatura, uma vez que o prazo para o efeito decorreu até ao fim de outubro”.  -----------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente, em resposta às questões colocadas esclareceu que “nós não 
dissemos que não recebemos os dados relativos ao IMI, dissemos sim que as finanças não garantiam 
que fosse mesmo aqueles valores e havia dúvidas quanto às famílias que tinham um dependente. 
Fizeram um apuramento geral e não garantiram total fiabilidade. Como surgiram dúvidas quanto aos 
valores, ajustamos e fomos para metade, consultando os censos onde vimos o número de alunos, 
comparámo-lo com o número de alunos apresentado pelas finanças. Ao ter acesso aos agregados 
familiares através dos censos 2011, levantaram-se dúvidas e mais uma vez questionamos o Serviço 
de Finanças, que por sua vez não nos soube responder.”  ------------------------------------------------------------  
 -----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM DEMOLIÇÃO DE 
MORADIA PRÉ-EXISTENTE, EM PRÉDIO SITO NA ARROCHELA, SILVES. ----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António José C. Leal Severino. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer jurídico do 
Sr. Dr. João Aires de Goes, dos quais se anexa fotocópia e se dão por transcritos.  --------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o requerente do parecer jurídico do Sr. 
Dr. João Aires. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SILVES. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o valor médio de construção por 
metro quadrado, consignado na Portaria emitida ao abrigo do artigo 39.º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, aplicável ao cálculo do valor da compensação em numerário nos 
loteamentos, previsto no artigo 54.º do RMUEMS (Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 
do Município de Silves). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO SITO EM 
MESSINES DE CIMA, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carola Maria Ledge Dietrich. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SITA 
EM CALIÇOS, ARMAÇÃO DE PERA. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Eduardo Sequeira Martins. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e plantas, dos quais se anexa fotocópia e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, EM PRÉDIO SITO EM 
SANTO ESTEVÃO, SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Cláudia Costa da Encarnação. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão viável, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NO 
LARGO DE SÃO FRANCISCO, N.º17, PERA -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Rosa Penisga da Silva. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Direção 
Regional de Cultura do Algarve e informação do Setor de Arqueológica, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, aceitando a 
dispensa do cumprimento da Lei das Acessibilidades, nos termos da informação, promovendo a sua 
legal publicitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO, EM PRÉDIO SITO NAS CASAS DE ODELOUCA, SILVES. --------------  
 ----------- REQUERENTES: Anabela Gregório C. Neves e Nuno Filipe Prata de Ataíde Neves. -------------   
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, das quais se anexa 
fotocópia e se dão por transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos 
constantes na deliberação de 26 de novembro de 2014, aceitar os projetos das especialidades e emitir 
o correspondente Alvará. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, 
TITULADAS PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 6/05, QUINTA DO ROGEL, ALCANTARILHA. ----------  
 ----------- REQUERENTE: Luís Garrocho - Engenharia Civil, Lda.. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e Auto de Vistoria da 
Comissão de Vistorias, dos quais se anexa fotocópia e se dão por transcritos.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à receção definitiva das obras de 
Urbanização, nos termos da informação e do Auto de Vistoria, bem como a consequente libertação da 
caução. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE, REFERENTE A PARCELA DE 
TERRENO DO PRÉDIO SITO EM ESTRADA DO CEMITÉRIO OU ESTRADA DO CASTELO, SILVES.  
 ----------- REQUERENTE: Luís Mendes & Filhas, 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 o teor da informação e certificar 
em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DE 
TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FERROVIÁRIA, A EFETUAR NA ESTAÇÃO DE 
ALCANTARILHA, A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015 E DURANTE 1 MÊS, DE SEGUNDA A 
SEXTA (EXCETO SÁBADOS E DOMINGOS), NO PERÍODO DAS 22H00 ÀS 06H00. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Opway. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pera, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
12 de novembro de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM BARRADAS DE MESSINES DE BAIXO, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 10266/20040721, COM O 
ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 195 DA SECÇÃO "HR", DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sra. Dra. Cristina Vieira Tancorre, em nomes de seus constituintes Lesley 
Thomasina Elson e James Christopher Tuohy. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM BARRADAS DE MESSINES DE BAIXO, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 2901/19890721, COM O ARTIGO 
MATRICIAL RÚSTICO N.º 196 DA SECÇÃO "HR", DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sra. Dra. Cristina Vieira Tancorre, em nomes de seus constituintes Lesley 
Thomasina Elson e James Christopher Tuohy. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM BARRADAS DE MESSINES DE BAIXO, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 10151/20040303, COM O 
ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 201 DA SECÇÃO "HR", DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU 
DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sra. Dra. Cristina Vieira Tancorre, em nomes de seus constituintes Lesley 
Thomasina Elson e James Christopher Tuohy ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM POÇO DO GUEINO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 3256/19900212, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 316 DA 
SECÇÃO "MM", DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sra. Dra. Cristina Vieira Tancorre, em nomes de seus constituintes Lesley 
Thomasina Elson e James Christopher Tuohy. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CENTIEIRAS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 749/19890703, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 12 DA 
SECÇÃO "1F", DA UNIÃO DE FREGUESIAS ALCANTARILHA E PERA. ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Francisco de Novais Ataíde Pinto Coelho. ----------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM ESTEVAIS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB O N.º 2023/20110719, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 66 DA SECÇÃO 
"1F" E ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 3723, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E 
PERA. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Francisco de Novais Ataíde Pinto Coelho -----------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CALVÁRIO, OMISSO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 118 DA SECÇÃO "BJ" DA FREGUESIA DE 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nuno Manuel Dias Pereira. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE "CASA DO ALGARVE" - POSSIBILIDADE DE 
DESVINCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SILVES DA ASSOCIAÇÃO. ----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Cultura e parecer jurídico da Divisão Jurídica e 
Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, a desvinculação do Município de Silves, da 
Associação identificada em epígrafe, e a remessa do presente à Assembleia Municipal, para os 
devidos efeitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 
E ASSESSORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE 
POCALENTEJO - APOIO CONTABILÍSTICO, FISCAL, INFORMÁTICO E FORMAÇÃO, LDA., POR 
AJUSTE DIRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª. Maria da Graça tomou a palavra dizendo que “no dia 7 de outubro 
havia sido dito que não houve convite a outras empresas, pelo que se deduz que a empresa 
Pocalentejo, Lda. apresentou provas de capacidade para fazer esta auditoria. Pergunto então o porquê 
de haver a necessidade de parceria entre a Pocealentejo, Lda. e a G. Marques para elaboração do 
trabalho.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais, na página 10 do documento confidencial do Tribunal de contas que nos foi entregue 
refere «obras adjudicadas sem qualquer confronto com outras concorrentes», como justifica agora esta 
situação?”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente, em resposta, disse que “na informação que vos foi entregue 
relativamente à Pocalentejo e atenção ao que é dito, quando a auditoria vai à empresa G. Marques 
não é para esta fazer mas, sendo ele o responsável, o revisor oficial de contas do Município, certifica 
em termos financeiros aquilo que lhe é apresentado.  ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Passo a ler o penúltimo parágrafo da informação dada pela Pocalentejo: «O relatório de 
auditoria encontra-se assinado pelo auditor chefe da empresa contratada para a prestação de serviços 
de auditoria económico-financeira, mas também pelo revisor oficial de contas do Município de Silves. 
Este aspeto que foi oportunamente comunicado ao Executivo Municipal Permanente e já tivemos 
oportunidade de esclarecer deve-se ao facto dos auditores terem sentido necessidade de contactar o 
revisor oficial de contas do Município de Silves para confirmar e validar questões técnicas e aspetos de 
natureza financeira.».  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não estou constantemente a solicitar auditorias à empresa Pocalentejo, Lda. e, quando faz 
menção ao documento do Tribunal de Contas, há que ter em atenção que, no processo da Viga 
D’Ouro tratou-se de adjudicar várias obras a uma determinada empresa através de ajustes diretos 
consecutivos, com uma soma total de milhões, pelo que esta comparação não é bem sucedida. ---------  
 ----------- Relativamente à escolha da empresa Pocalentejo, tal como lhe havia dito, fi-la sob consulta 
informal a outros colegas, questionei-os sobre empresas de auditoria, se conheciam algumas 
especificamente. Com a informação que me foi transmitida, fiz também pesquisas através de internet, 
verifiquei o trabalho da empresa seguindo as várias auditorias feitas pela mesma e pareceu-me a mais 
completa, com provas apresentadas me várias Câmaras, logo com conhecimento na área”.  --------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça retomou a sua palavra dizendo que “não tenho nada 
contra a empresa Pocalentejo, até porque quem elaborou o relatório foi a G. Marques, pois acredito 
que para validar um documento não é necessário assiná-lo”.  -------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente esclareceu que “o nosso revisor apenas certificou o que foi feito pela 
empresa Pocalentejo. O relatório de auditoria foi assinado por ambos, Pocalentejo que elaborou e pela 
G. Marques que o certificou e o que você me diz é que o serviço foi entregue à G. Marques”.  ------------  
 ----------- Persistindo a dúvida por parte da Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça, a Sr.ª Presidente voltou 
a ler o penúltimo parágrafo da informação, que se dá por transcrita.  ----------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça continuou dizendo “relativamente ao que li na página 10 
do documento do Tribunal de Contas, quando o faço não estou a comparar com o processo da Viga 
D’Ouro. Li mas não faço juízos de valores.”  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que a Exma. Sr.ª Presidente respondeu “foi-lhe dado o parecer jurídico relativamente à 
possibilidade de ajuste direto. Está sim a ser feita uma comparação que não é justa. Estamos a falar 
de um ajuste direto a uma empresa e não de vários ajustes diretos a uma mesma empresa, como foi o 
caso da Viga D’Ouro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este ajuste direto é feito a uma empresa pelo valor de 26.000,00 €. Esta empresa já fez 
auditorias em todos os quadrantes políticos. O que mais me espanta é que ao invés de estarem 
preocupados com o conteúdo do relatório estão preocupados com o ajuste direto que foi feito. Recordo 
que em 2011, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa apresentou, em sede de reunião de Câmara, uma 
proposta para que o Vereador Dr. Rogério Pinto, na altura Vice-Presidente, fosse mandatado no 
âmbito daquele processo, estou a falar da Viga D’Ouro e agora isto...”  -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dr.ª Maria da Graça Neto interveio dizendo que “a Sra. Presidente diz então 
que não tem que pedir autorização para ajustes diretos”. Ao que a Exma. Sra. Presidente esclareceu 
que “não preciso consultar os Srs. Vereadores, mas depende também da delicadeza dos assuntos. ----  
 ----------- Neste caso, estamos a falar de milhões do erário público e devido à sensibilidade da questão 
e tendo também em conta aos procedimentos que temos tido, quanto a esta matéria desde que era 
vereadora não permanente, onde se mandatou uma pessoa, quando também não era necessário ser 
tomada essa posição em reunião de Câmara por unanimidade. Daí, e atendendo ao teor dos 
procedimentos que são muito sensíveis, achei por bem trazer a reunião de Câmara para vos informar 
do que iria e como iria fazer.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça continuou dizendo “poderia ter-nos dado o relatório, 
mas a decisão de não aguardar pela resposta do Tribunal para avançar com o processo deveria ser 
responsabilidade sua. O que a Sr.ª Presidente estava à espera que nós disséssemos ao trazer o 
processo aqui seria «sim faça isso, não espere que o Tribunal de Contas se pronuncie». Queria o 
nosso consentimento e transformou uma questão de milhões em que a Câmara foi prejudicada, numa 
decisão política, daí nos envolver a todos”.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “isto é uma questão política sim. Fui criticada pelo 
Partido Socialista por não ter sido feito nada quanto à Viga d’Ouro e agora que se fez, estão apenas a 
agarrar-se à adjudicação por ajuste direto à empresa de auditoria, Pocalentejo e estão apenas a 
desviar do conteúdo da auditoria. Quantos mais anos teremos que esperar pela pronúncia do Tribunal 



 
 

 

 

 

de Contas? Quanto a esta situação eu sou mandatária, mas trago o assunto a reunião de Câmara 
quantas vezes forem necessárias para vosso conhecimento.  -------------------------------------------------------  
 ----------- Aqui, a proposta foi remeter o relatório de auditoria ao Tribunal de Contas, assim como à 
Assembleia Municipal e que fosse avaliada a possibilidade de tomar as devidas providências conforme 
resultado da auditoria. Mesmo assim votaram contra.”  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dr.ª Maria da Graça Neto continuou “e mesmo assim, votando contra, a 
Sra. Presidente avançou sem esperar pela resposta do Tribunal de Contas. Então para que trás a 
reunião de Câmara, é para ter o nosso consentimento?”. -------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís interveio afirmando “no mandato anterior o Sr. Vereador 
Dr. Fernando Serpa apresentou uma proposta no sentido de mandatar o Dr. Rogério Pinto, na altura 
Vice-Presidente da Câmara, para este tomar as decisões que achasse por bem respeitante àquele 
processo.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Exmo. Sr. Vice-Presidente acrescentou “esta empresa trabalhou para diversas Câmaras, 
nomeadamente e como são exemplo as Câmaras de Sousel liderada pelo PSD, do Redondo liderada 
pelo PS e de Salvaterra de Magos liderada pelo BE. Este fato diz bem da qualidade desta empresa”.  --  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “aguardo com tranquilidade a 
decisão do Tribunal de Contas porque essa é que é a grande e única decisão. E espero que essa 
decisão, que seguramente estará muito bem fundamentada, vindo de onde vem, faça luz sobre toda 
esta situação. E apontar caminhos que eventualmente tenham de ser seguidos. À semelhança do 
passado, a decisão do Tribunal de Contas também tem uma componente do envio do processo para o 
Ministério Público, que, como garante da legalidade, tomará as melhores decisões. E nesse sentido, já 
no mandato anterior, a vereação no seu todo teve que suportar o pagamento de uma coima, por 
decisão do Tribunal de Contas. Não vou discutir politicas pois é uma questão judicial. Vamos aguardar 
essa decisão e a partir dela, o Tribunal de Contas juntamente com Ministério Público tomará todas, as 
diligências que forem necessárias”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo “não vou entrar em considerações sobre a 
empresa que não conheço. O levantamento que a Sra. Presidente fez, fê-lo bem feito. Vou-me cingir 
apenas a afirmações que aqui foram feitas. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A questão deste processo ter vindo a reunião de Câmara, ou não, a Sra. Presidente diz que a 
adjudicação veio a reunião de Câmara e posteriormente a Assembleia Municipal, eu acho que não, 
pelo que gostaria de ver o processo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Existe uma divergência entre o que a Sr.ª Presidente nos transmitiu e o que vem na 
informação que nos foi fornecida pelo GAP (Gabinete de Apoio à Presidência), onde este último refere 
que esta contratação teve como único critério a questão do valor a contradizer o que agora foi dito pela 
Sr.ª Presidente ao mencionar que não foi só esse o critério, por isso alguma coisa está mal: ou a 
informação não está correta ou houve critérios que não constam da informação que nos deram. ---------  
 ----------- Nessa mesma informação diz que todo o procedimento foi desencadeado com base no 
parecer genérico dado à Câmara Municipal em 2013.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Com base nesse mesmo parecer deveria ser entregue uma listagem mensal onde 
constassem todas as adjudicações feitas com base no mesmo. Nunca tivemos conhecimento de 
qualquer listagem e agora, um ano depois, temos conhecimento desta adjudicação e não de outras.  ---  
 ----------- Pela Vereadora Dr.ª Maria da Graça foi levantada a questão «de quem afinal fez a auditoria» 
e parto do princípio que a G. Marques é que a fez, pelo menos é o que depreendo pela análise da 
carta que a Pocalentejo nos enviou e que a Sr.ª Presidente nos deu conhecimento.  -------------------------  
 ----------- Tal como eles mencionam «a responsabilidade da auditoria financeira seria da sua parceira, a 
G. marques» porque a auditoria exige a responsabilidade direta de um revisor oficial de contas. Esta 
dependência existe porque a Pocalentejo faz a recolha dos elementos, mas quem os avalia e faz o 
relatório é a G. Marques, pelo que esta última não só conferiu, mas também elaborou o relatório. --------  
 ----------- Se assim é, levantam-se algumas questões que gostaria que fossem explicadas a nível 
jurídico: como é a Pocalentejo que aponta a G. Marques como parceira nesta prestação de serviços, 
sendo a auditoria da responsabilidade desta última e os restantes dados da responsabilidade da 
Pocalentejo, pergunto, existindo esta parceria entre as duas empresas, porque e que a G. Marques 
não aparece mencionada no contrato que foi assinado entre a Pocalentejo e o Município de Silves, 
tendo em conta que na proposta apresentada pela mesma no âmbito do referido procedimento, 
constava a G.Marques como parceira? E a documentação de habilitação do Dr. Luís Marques? Ele é 
que iria ter a responsabilidade na auditoria uma vez que a Pocalentejo admitiu não ter competência 
para assegurar essa responsabilidade. No entanto, essa documentação de habilitação não se encontra 



 
 

 

 

 

no processo e o Dr. Luís Marques não aparece mencionado em lado nenhum como parceiro. Seria 
obrigatório que nos documentos de habilitação se fizesse referência ao Dr. Luís Marques. Na altura em 
que a adjudicação foi feita, a G. Marques era alheia à Câmara. Não seria de ter sido exigida essa 
documentação por quem elaborou este procedimento? ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria ainda de saber como é que a Câmara avaliou a competência para a realização desta 
auditoria, uma vez que a Pocalentejo não tem habilitações para o fazer, dizendo que quem tem é então 
a G. Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais duas questões: relativamente á proposta que a Pocalentejo apresenta para além deste 
Relatório Final, esta prestação de serviços pressupõe que hajam relatórios parciais. Segundo o que eu 
me apercebi no outro dia em que esteve aqui o processo, não constam lá quaisquer relatórios parciais 
e no que nos foi facultado também não. Esses relatórios existem ou não’ em caso afirmativo, foram 
entregues? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- As reuniões de trabalho faziam parte dos serviços a prestar e deveriam ter dado 
conhecimento ao executivo. Os relatórios parciais onde estão? -----------------------------------------------------  
 ----------- Por último, o caderno de encargos elaborado para esta prestação de serviços. A auditoria é 
uma parte dos serviços constantes do caderno de encargos entre outros serviços também 
contemplados. Gostaria de conhecer, pois nada encontrei no processo, da realização desses serviços. 
No caderno de encargos constam uma série de obrigações e não tenho conhecimento de terem sido 
feitos”. --  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “a Pocalentejo não veio a reunião de Câmara, o que veio foi 
o ROC. A adjudicação foi feita simultaneamente à adjudicação à Pocalentejo. ---------------------------------  
 ----------- O principal critério foi o trabalho demonstrado. O critério geral foi a conjugação do preço com 
os serviços demonstrados nas várias autarquias. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à responsabilidade: o trabalho de campo da Pocalentejo como está na minha 
informação, não se cinge apenas á parte financeira, tem uma compilação de vários pareceres de 
caráter jurídico ou não e que foram feitos e que estão nos documentos do processo da Câmara. O que 
a Pocalentejo fez foi juntar toda a informação que existe na Câmara Municipal através de uma série de 
reuniões. O nosso ROC entra na parte de auditoria financeira para atestar os documentos financeiros. 
A auditoria não é só uma análise da parte financeira. É preciso compilar documentação de vários 
setores e vertentes como por exemplo, no âmbito da DSUA (Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente) 
em que foram feitas muitas contratações por ajuste direto, entre outros setores. Este trabalho foi feito 
pela Pocalentejo. No que concerne à parte financeira foi certificada do pela G. Marques”. ------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo ainda que “o caderno encargos tem um vasto 
leque de serviços que não se refere só à auditoria e que não temos conhecimento.” -------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “os trabalhos já estão quase concluídos, 
nomeadamente os regulamentos de resíduos, mas virão a reunião de Câmara assim que o estejam.” --  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento.------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PARECER PRÉVIO GENÉRICO FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - ANO DE 2016. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, e a sua 
remessa à Assembleia Municipal, para os efeitos tidos por convenientes. ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO NORMAL.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, informação e ficha de cabimento, 
convite à apresentação de proposta, listagem de consumos de energia elétrica e caderno de 
Encargos/AMAL, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar o procedimento em epígrafe, 
com o valor base de 720.000,00 € (setecentos e vinte mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor, bem como as peças do procedimento. Mais se delibera a sua remessa à Assembleia Municipal, 
para os devidos efeitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.13 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL - PROCESSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA EM REGIME DE MERCADO LIVRE, RELATIVO ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS 
EDIFICIOS MUNICIPAIS - BAIXA TENSÃO ESPECIAL. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Relatório Preliminar, bem como Relatório Final do Júri, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do Relatório Final, 
adjudicar o procedimento de energia elétrica relativa às instalações elétricas dos Edifícios Municipais – 
Baixa Tensão Elétrica – à empresa Galp Power, S.A., pelos valores unitários constantes na proposta 
até ao limite contratual de 651.000,00 € (seiscentos e cinquenta e um euros) a que acresce IVA no 
valor de 149.730,00 € (cento e quarenta e nove mil, setecentos e trinta euros (cento e quarenta e nove 
mil, setecentos e trinta euros), perfazendo o total de 800.730,00 € (oitocentos mil, setecentos e trinta 
euros). --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – RELATÓRIO FINAL - PROCESSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA RELATIVO À BAIXA TENSÃO NORMAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ------------------------  
 ----------- Presente Relatório Preliminar, bem como Relatório Final do Júri, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do Relatório Final, adjudicar 
o fornecimento de energia elétrica em BTN – Iluminação Pública, à empresa EDP Comercial – 
Comercialização de Energia, S.A., pelos valores unitários constantes na proposta até ao limite 
contratual de 2.772.000,00 € (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil euros), a que acresce IVA 
no valor de 637.560,00 € (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta euros), perfazendo o 
total de € 3.409.560,00 (três milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e sessenta euros). ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSELHEIRA LOCAL PARA A IGUALDADE. ------------  
 ----------- Presente informação do Setor de Ação Social, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: deliberar, por unanimidade, retirar o este ponto da Ordem e Trabalhos para 
que o processo volte à reunião devidamente completo. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º23. -----------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
N.º19. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e cinquenta e quatro minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata 
que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------------  
 ----------- E eu                                                           Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, 
a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


