
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 13  ------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016  ---------------------------------  
 ----------- Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove horas e 
quarenta euros, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho D’Almeida Teixeira, 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 4.897.538,97 € (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e 
oito euros e noventa e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 434.002,00 € 
(quatrocentos e trinta e quatro mil e dois euros). -------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente fazendo uso da palavra, disse que “dou início à reunião de Câmara 
ordinária, de 13 de abril de 2016 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem está a 
transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na gravação, 
sendo esta depois apagada após a aprovação da ata. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar o mapa com o ponto de situação das obras incluídas no 
financiamento bancário, conforme havia sido pedido pela Vereação não Permanente. -----------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 12 de abril de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis é de 1.677.031,51 € (um milhão). -------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das intervenções que estão a decorrer nas 
freguesias do concelho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “A equipa da rede rodoviária encontra-se em São Marcos da Serra e Armação de Pera; os 
pedreiros em Silves e São Bartolomeu de Messines; os nossos calceteiros em Armação de Pera e os 
da empresa contratada em Pera; e os pintores encontram-se em Alcantarilha e Silves.” ---------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Luísa Luís informando que: -----------------------------------------  
 ----------- “De 11 a 15 de abril, decorrerão ações de sensibilização na Escola EB 2,3 e Secundária, 
cujos temas passam pela droga, toxicodependência e namorar com fair-play; ----------------------------------  
 ----------- Dia 15 de abril, pelas 21h30, a Sociedade de Instrução e Recreio Messinense  acolhe a 3.ª 
sessão do ciclo de divulgação artística “O Algarve pelo Caleidoscópio”. Esta atividade está a ser 
levada a todas as freguesias do concelho; ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 16, decorre mais uma edição das Olimpíadas Seniores, neste caso em Lagos, na qual 
participam as classes de desporto sénior deste Município. Trata-se de um projeto que abrange os 
Municípios de Silves, Lagoa, Portimão e Lagos; -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 16, pelas 16h00, decorre na Biblioteca Municipal a apresentação do livro “A História 
verídica de uma vida – Diamantina a enfermeira”, de Diamantina Conceição da Silva; -----------------------  
 ----------- Também no mesmo dia e local, pelas 16h30, decorrerá um workshop intitulado “As conchas 
também têm nome – Ciência em Família”, destinada às crianças dos 6 aos 12 anos; -------------------------   
 ----------- A 18 de abril, comemora-se o “Dia Internacional dos Monumentos e Sítios”, este ano sob o 
tema Desporto – um património comum; e ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De 18 a 22 de abril a “Quinta vem à cidade”, atividade integrada nas comemorações do 42.º 
aniversário do dia 25 abril.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntando: “quanto ao antigo fumeiro 
sempre vai avançar para área do estacionamento? Se sim: quando? ----------------------------------------------  
 ----------- Mais solicito informação sobre o que está a ser desenvolvido para acautelar o período de 
verão, nomeadamente, nas freguesias mais a litoral, como é o caso de Pera, Alcantarilha e Armação 
de Pera.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente que “relativamente à área de estacionamento no antigo 
Fumeiro, a ideia é boa, mas temos que atender às prioridades, e não consideramos este assunto como 
prioritário. Os nossos operacionais já têm muitas áreas onde intervir pelo que, estamos a avaliar a 
possibilidade de entregar a obra a uma empresa externa.-------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto a época balnear que se avizinha, todos nós aqui presentes queremos que este 
concelho seja falado por boas práticas e que haja uma boa receção a quem nos visita. Temos um 
“mapa” das intervenções necessárias. Algumas já estão a ser implementadas, dentro das limitações 
dos operacionais que temos no terreno.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto pôs a seguinte questão: “tendo havido várias reuniões da 
Comissão de Trânsito, quero saber se, o que foi deliberado, já foi executado.” ---------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente dizendo que “relativamente às Comissões de Trânsito, as 
medidas ainda não foram todas implementadas, mas já se começou esse trabalho. Quanto à parte da 
logística do trabalho, em termos de carros e de equipa de trabalho, agora afetámos dois homens à 
equipa do Trânsito e um carro, para que todas as medidas que foram deliberadas, quer a nível de 
Comissão de Trânsito, quer a nível de Câmara, sejam implementadas.” ------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “agradeço que me seja facultado um relatório do que 
está feito e do que falta fazer.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fez uso da palavra o Sr. Vice-Presidente referindo que “a propósito da época balnear que se 
aproxima, efetivamente, nós temos um trabalho de proximidade com os Srs. Presidentes das Juntas de 
Freguesia. Em termos de herbicidas, a única freguesia que não tem funcionários para os aplicar é 
Armação de Pera, pelo que os nossos funcionários, coordenados pelo Sr. Eng.º João Garcia, já os 
aplicaram, na maior parte dessa freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- As passadeiras em Armação de Pera já estão a ser pintadas, trabalho este que estará 
concluído no fim do corrente mês de abril. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Efetivámos o acesso à Praia Grande com as nossas máquinas, concretamente com a 
máquina moto-roçadora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Já procedemos à aquisição de larvicidas, para que a situação dos mosquitos faça parte do 
passado. Concretamente, em Armação de Pera, Pera e Alcantarilha estará tudo resolvido antes do 
verão.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitou que “na próxima reunião de Câmara, me sejam 
entregues os esclarecimentos que pedi na última reunião.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina dizendo “gostaria de salientar que, na última 
reunião de Câmara, o assunto da periocidade das reuniões foi, mais uma vez, apresentado de uma 
forma não muito agradável, dando a entender que nós, Vereação não permanente, andamos aqui 
apenas pelo dinheiro que ganhamos. Assim, gostaria até de colocar a reflexão noutro patamar, que 
tem a ver com a avaliação que deveremos fazer sobre o sentido das reuniões de Câmara existirem, 
mais do que questionar a sua periodicidade. A mim, parece-me que as mesmas servem para discutir 
os assuntos que são colocados e têm que ser alvo de deliberação. Não me parece que desde há muito 
tempo para cá, tenha havido discussão e reflexão, e já intervi umas duas vezes neste sentido; os 
assuntos são trazidos a reunião de Câmara e não são discutidos, sendo, unicamente, assinadas as 
deliberações, pelo que para isso não faz sentido que haja reuniões de Câmara. Evitava-se as quatro 
reuniões mensais e, quanto ao atendimento ao público, poderia ser bimensal ou trimestral. Poderia 
estipular-se um período para que cada um de nós viesse assinar os documentos, evitando-se o 
pagamento das senhas de presença, de quatro reuniões mensais.  ------------------------------------------------  
 ----------- Por exemplo: na última reunião foram apresentados, discutidos, deliberados e assinados 50 
assuntos que constavam na Ordem de Trabalhos, em 10 ou 15 minutos. Se não tivesse havido a 
audiência ao público, não tivesse havido um conjunto de questões mais alargado que os Srs. 
Vereadores colocaram e que não têm que ser obrigatoriamente colocadas numa reunião de Câmara, 
se calhar a reunião tinha acabado entre as 10h30 e as 11h00. ------------------------------------------------------  
 ----------- Se for para continuar com esta forma de abordar os assuntos, penso que deveríamos 
ponderar uma maior periodicidade do que quinzenal ou até mesmo deixarem de existir, se do ponto de 
vista legal for possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Há um assunto que veio à última reunião de Câmara e que merecia uma reflexão. Deveria ter 
sido apresentado e explicado antes de deliberado, pois no próprio dia da reunião torna-se complicado 
intervir, pelo menos eu tive dificuldade. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O assunto é a “Rede Escolar”: para além da proposta que vinha incluída nesse assunto do 
não encerramento das escolas, vinha outra que prevê o encerramento de um dos edifícios da Escola 
Primária e a passagem dos alunos para a EB 2. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É um assunto relevante, do qual eu não tive nenhuma informação, pelo menos até à chegada 
dos documentos. Provavelmente, este assunto tem vindo a ser discutido no âmbito do executivo 
permanente. Que eu tenha conhecimento nunca o foi connosco, Vereação não permanente. É um 
assunto muito importante, para ser deliberado sem mais informações. Peço que, por escrito, me sejam 
facultados: os objetivos, os motivos do fecho, se é provisório ou não, se a associação de pais foi 
ouvida, se o Presidente do agrupamento foi ouvido e qual a sua opinião. Gostaria de ter acesso a toda 
a informação, que deverá haver, e que demonstra a opinião de todas as pessoas envolvidas. Que 
turmas ou anos vão passar para a outra escola e se a passagem do 1.º ciclo para a EB 2 vai implicar 
ou não a passagem de outras turmas para a secundária. Independentemente do que a vereadora me 
possa esclarecer gostava de ter a cópia de todos os documentos, como troca de correspondência com 
a Direção Regional de Educação, por exemplo. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por último, eu tive a semana passada a rever a documentação de 2015 e verifiquei que, 
aquando da discussão deste assunto, levantaram-se-me algumas dúvidas, mas não sei se as coloquei. 
Este ano o assunto voltou a ser deliberado, na altura              passou-me despercebido mas, quando 
analisei o relatório de contas, li uma informação que me deixou dúvidas e estou a falar da integração 
do saldo de gerência do ano passado na revisão do orçamento, ocorrida em fevereiro deste ano. Já 
tinha sido feito o ano passado, mas gostaria de saber se, do ponto de vista legal, é possível. Tenho 
para mim que não, pelo que solicito que a Câmara Municipal peça, junto da CCDR (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional) ou DGAL (Direção-Geral das Autarquias Locais), um 
parecer urgente, que esclareça se o saldo gerência pode ser inserido no orçamento do ano seguinte, 
antes da aprovação da conta de gerência.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aquilo que acho pertinente avaliar é unicamente a questão legal. Tive conhecimento de 
muitas opiniões contrárias ao que foi feito aqui. Nas pesquisas que fiz, até hoje, não encontrei quem o 
defendesse, pelo contrário. Neste caso, não faz sentido solicitar um parecer aos serviços internos do 
Município, porque foi proposto pelos próprios, achando que tal era possível. É uma dúvida que tenho, 
porque se estiver certo e mais uma vez refiro que espero estar enganado, estamos a tomar 
deliberações menos corretas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente: “quanto à questão da periodicidade, tenho a dizer o 
seguinte : existe um Regimento da Câmara Municipal de Silves e o art.º I do seu capitulo I, determina a 
periodicidade semanal das reuniões (apesar de não concordarmos pela pouca quantidade de pontos) e 
a quarta-feira, até às 17h00, ficou disponível para a discussão dos pontos, propostas e outros assuntos 
sobre o nosso concelho. Se os vereadores não permanentes têm questões sobre os pontos, cabe-lhes 
a eles apresentá-las. Frequentemente, quando se chega à parte da deliberação há alguma pressa - as 
deliberações estão previamente colocadas para agilizar mas podem sempre ser alteradas. 
 ----------- Quanto à sugestão de não existirem reuniões de Câmara, saliento que este órgão tem que 
existir e tem um papel fundamental em termos do que é necessário para a população. Há sim, por 
parte dos Srs. Vereadores, que analisar o papel que a cada um cabe, devendo cumpri-lo a cada 
reunião. Quando o executivo permanente sugere serem as reuniões quinzenais, não invalida a defesa 
dos nossos munícipes. Enquanto fui Vereadora não permanente lia todos os pontos (muito mais que 
50) e as reuniões eram quinzenais. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Debati-me, várias vezes, para que as reuniões fossem semanais e nunca tive a concordância 
da força política do PS. Todos os assuntos eram discutidos e nunca permiti que avançassem sem 
discutir alguma dúvida que eu tivesse. A Vereação não permanente terá que apresentar as suas 
dúvidas aquando da discussão de cada um dos pontos.” --------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Luísa Luís dizendo que “quanto ao estado da EB1 de 
Silves, este não é um tema que não tenha já sido referido pela Sra. Presidente, por mim e é do 
conhecimento de todos. Nunca foi feita aqui nenhuma abordagem referindo, concretamente, o estado 
da escola EB1 de Silves porque é um assunto que tem estado a ser tratado, e que surgiu já no final do 
primeiro período. Como é do vosso conhecimento, havia uma proposta de intervenção - um projeto que 
foi candidatado ao PO21, mas nunca foi executado. A Escola apresenta grandes problemas 
estruturais. Quando este executivo tomou posse, também tomou conhecimento do estado em que a 



 
 

 

 

 

Escola estava, e que já vem de há muitos anos. Neste último ano houve, realmente, um avançar muito 
rápido do estado de degradação da Escola. Esse estado de degradação, que se acentuou bastante 
este ano, foi comunicado em Conselho Geral e não só, porque existe uma comunicação direta com o 
Diretor da Escola. A situação foi avaliada pelos nossos técnicos e tem a ver com a parte estrutural do 
edifício. Foi pensado e proposto logo de seguida que, embora o edifício não colocasse em risco os 
alunos neste ano letivo de 2015/2016, no próximo tinha que se intervir. O Município, não tendo 
capacidade financeira para a obra necessária, chegou à conclusão, com a Direção da Escola, que no 
próximo ano não poderíamos permitir que as aulas continuassem no piso superior do edifício. A 
proposta nunca foi aqui comunicada, porque não está efetivada. O que o Agrupamento está a fazer é a 
preparar as coisas para o próximo ano letivo 2016/2017. As turmas que estavam naquele edifício terão 
que ser integradas, provavelmente, na E. B. 2/3. Digo provavelmente na E. B. 2/3, pois o grau de 
ensino tem mais a ver do que com a Secundária, contudo ainda não nos foi comunicado, por ainda não 
ter sido decidido pelo Agrupamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O objetivo desta proposta que veio a reunião, proposta esta que obteve consenso com a 
Direção da Escola, até porque a Escola Secundária tem instalações desocupadas, porque com as 
obras aumentou a sua capacidade e o número de alunos não aumentou, é garantir a segurança dos 
alunos e, não tendo condições, há a necessidade de obras estruturais. Esta situação será provisória, 
não podendo, no momento, dizer por quanto tempo, porque não se sabe quando o município terá 
capacidade para executar essas obras estruturais necessárias. -----------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente aos pais existe um representante dos mesmos no Conselho Geral. Na 
segunda-feira passada estive numa reunião, na Direção Regional, com todas as escolas, para ser 
implementada a rede escolar para o próximo ano e ainda está por decidir que turmas vão passar, pois 
é própria Direção que tem que gerir a passagem das turmas. Em princípio as turmas do 9.º ano vão 
passar para a secundária. Os contactos têm sido feitos através de reuniões, não tendo havido troca de 
correspondência, pelo que não tenho documentação para facultar ao Sr. Vereador Dr. Paulo Pina.” -----  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou “a parte nascente do edifício e r/c irá ter alunos? 
O que me foi dito é que ficavam as crianças do r/c e as do 1.º andar é que saíam, pelo quero saber se 
assim é, ou se fica totalmente vago.” Tendo a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís esclarecido que o 
“edifício ficará totalmente vazio.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fez uso da palavra a Sra. Vereadora Maria da Graça Neto perguntando “como resultado da 
vistoria, existe alguma estimativa dos custos da obra na Escola E. B. 1 de Silves?” ---------------------------   Pres. Era deitar abaixo, e como não foi utilizada no PO21, foi retuirada como  prioridade, e agoar é difícil, no novo quadro, pq ocupou um valor e não foi utilizado, esta e mais duas, já foi levado a  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “a Escola E. B. 1 estava incluída no PO21 e como não foi 
utilizado, foi retirada como prioridade e agora tornou-se complicado em termos financeiros - quando já 
houve meios e não foram usados. Está complicado no quadro do CRESC 2020. Ocupou um valor que 
depois não foi utilizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Paulo Pina salientou que “depois dos esclarecimentos que acabaram de ser dados, 
relativamente à Escola, não necessito de mais informação.” ---------------------------------------------------------  
 ----------- Falou a Sra. Presidente dizendo que “quanto à conta de gerência, apesar de não ser bem a 
minha área, mas sim a do Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, vou tentar dar-lhe uma resposta na minha ótica 
e numa linguagem comum. Friso que tal não invalida que vá ser pedido o parecer externo que 
solicitou.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Uma conta de gerência retrata o ano transato, neste caso 2015. Por exemplo, quando 
fazemos o IRS: declaramos o que se gastou ou não, e o que se fez ou não. A conta de gerência é feita 
dentro desta mesma ótica. Tal não invalida que durante o mês de janeiro/fevereiro possamos utilizar 
saldos de contas do ano anterior. O saldo que ficou em conta, vai ser reportado na conta gerência do 
ano seguinte. O saldo da conta de gerência vai ser integrado no orçamento. Posso-lhe dizer que está 
dentro dos termos legais. Não poderíamos estar à espera da elaboração da conta de gerência, para se 
utilizar o saldo que ficou do ano 2015.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Disse o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina que “a integração do saldo de gerência nos fundos 
disponíveis e a integração do saldo de gerência no orçamento, são operações distintas. O saldo de 
gerência do ano anterior pode ser integrado a partir de 1 de janeiro nos fundos disponíveis, porque 
efetivamente esse dinheiro está disponível, o que é diferente da incorporação desse saldo de gerência 
em termos orçamentais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “a transição do saldo de Conta de Gerência tem que ser levado 
primeiro a transição e depois a incorporação - e foi isto que foi feito. Contudo, terá o parecer 
solicitado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina salientou que “quanto à aprovação do saldo gerência no 
princípio do ano não tenho dúvidas, a minha dúvida é na segunda parte.”  --------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “entrego aqui, por escrito, um 
pedido para que nos seja facultada uma listagem de custos do executivo permanente, considerando o 
período desde o início do ano até ao presente”.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passa-se a transcrever o seu teor: -------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- “Requerem os vereadores do PS:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Listagem com os valores pagos à Exma. Senhora Presidente, Vice-Presidente e Vereadora Maria 
Luís, referentes a Ajudas de Custo e Despesas de representação; --------------------------------------------------------------  
 -------------  Listagem com os membros do Gabinete nomeados, quais os seus cargos e funções e opção pela 
escolha do cargo (no caso da Senhora Presidente), bem com listagem com os valores pagos a tais pessoas 
referentes a ajudas de custo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- -As supra mencionadas listagens deverão ser reportadas ao início do presente mandatado. Mais se 
solicita que seja informado: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quem, nos gabinetes de apoio, tem uso de viatura municipal, qual a matrícula das mesmas se estas 
possuem cartão frota e que despesas podem ser pagas com o referido cartão; --------------------------------------------  
 ----------- Valores de combustível pago pelo Município referente às viaturas afetas aos gabinetes de apoio 
(reportadas ao início do presente mandatado); -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quem do executivo, membros de gabinete de apoio e funcionários em serviço nos referidos gabinetes, 
possui telemóvel e/ou I-pad's, e valores pagos pelo município pelo isso dos referidos aparelhos 
(reportadas ao início do presente mandatado); -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- -Listagem com o nome de todos os funcionários municipais em funções, ou que tenham 
desempenhado funções, nos gabinetes de apoio, a que título se encontram nos mesmos e qual o conteúdo 
das suas funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------  Listagem com os valores pagos a título de ajudas de custo e de horas extraordinárias aos 
referidos funcionários (desde o início das suas funções); ---------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Se os membros do gabinete, ou funcionários afetos entraram em mobilidade, em caso afirmativo 
quais e para que categorias.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO “ANTIGO COLÉGIO (EXTERNATO 
SILVENSE)”, PARA EDIFÍCIO DE RECEÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PISCINAS E MUROS, EM PRÉDIO 
SITO NA RUA DA SÉ E TRAVESSA DA CATÓ, SILVES. -------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Christopher Thomas Simmons. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e da Divisão de 
Cultura, Turismo e Património, parecer e informação da Direção Regional de Cultura do Algarve, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, EM 
PRÉDIO SITO EM TORRE, ARMAÇÃO DE PERA. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: David Caetano Ferreira Lamy. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve e planta de localização e de cadastro, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa declarou-se impedido e ausentou-se da sala. ----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE SE SE MANTÉM A 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOTELEIRA ISOLADA EM PRÉDIO SITO NA 
GUINÉ. -  
 ----------- REQUERENTE: Jean Claude Constantini. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e informação do 
Turismo de Portugal, I.P., de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir declaração em como se mantêm os 
pressupostos, de facto e de direito, que levaram à decisão de considerar viável a pretensão, 
consignada na deliberação de Câmara tomada em 17 de dezembro de 2014, nos termos e condições 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA NA QUINTA DAS 
CORTES, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Arsénio Manuel Fernandes Guerreiro. ----------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NA RUA DO CANDEIO 
– FRAÇÃO “B”, ARMAÇÃO DE PERA. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ana Platon. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM 
O USO INDUSTRIAL, DO PRÉDIO SITO NA RUA DA LIBERDADE, N.º 100, FRAÇÃO “B”, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: João Manuel Guerreiro Simões. ------------------------------------------------------------  
 ----------- 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, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ELIMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL, SITO NO 
LARGO DA FORTALEZA, ARMAÇÃO DE PERA. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de Armação de Pera. -----------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ser o Município de Silves a assegurar a 
execução dos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE DEMOLIÇÃO DE ARMAZÉM, SITO EM VALES DO 
ALGOZ, ALGOZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Herlander Cabrita Mendes Coelho.  -------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e requerente, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de demolição, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA 
RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS - CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO, SITO NO 
LARGO DA MISERICÓRDIA, ALCANTARILHA - PROJETOS DE ESPECIALIDADES -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha. ------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes fixados 
pela deliberação de Câmara de 24 de junho de 2015, aceitar os projetos de especialidades e emitir a 
correspondente licença de construção. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 526-1 
(ALGOZ-GUIA) – APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO 
– PROJETO ALTERADO. ” –  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por concurso público, da empreitada referenciada em epígrafe, a despesa previsível 
constante da informação, relativa ao ano de 2016, bem como aprovar as peças do procedimento em 
anexo, a composição do júri proposto e a delegação de competência do mesmo para a aprovação de 
erros e omissões e para a solicitação e aceitação dos documentos de habilitação. ----------------------------  
 ----------- Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia Municipal para os devidos efeitos.- -----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 
DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2015. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e remeter à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “felicito o executivo permanente pelo esforço 
que tem feito em nos dar, atempadamente, os esclarecimentos solicitados e com o rigor que já nos 
habituou.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE EDITAL, SOBRE A OCUPAÇÃO DA FRENTE-MAR DE 
ARMAÇÃO DE PERA, DURANTE O PERÍODO ESTIVAL DE 2016. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta da Sra. Presidente da Câmara, proposta do PS e parecer da Junta de 
Freguesia de Armação de Pera, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------  
 ----------- Foi apresentada uma Proposta pelo PSD, tendo a mesma sido lida pela Sra. Vereadora Dra. 
Maria da Graça Neto, conforme se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------------  
 ----------- “PROPOSTA DO PSD -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) A Proposta de Edital sobre a ocupação da Frente-Mar de Armação de Pera, durante o 
período estival de 2016, submetida pelo executivo à sessão ordinária de Câmara de 13 de Abril de 
2016; ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Propõe-se que seja dada a seguinte redação aos pontos 2 e 3 da "Organização do Espaço", 
constantes na página 8 da referida proposta: -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. Durante o período de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2016, pode ser autorizada a 
ocupação do espaço público, em toda a extensão da avenida Frente-Mar de Armação de Pera, para 
efeitos de realização de eventos de carácter cultural, desportivo, recreativo e festivo. ------------------------  
 ----------- 2.1. Sempre que os eventos referidos no ponto anterior previrem a dinamização de atividades 
com as características de venda ambulante, são admitidas exceções às atividades permitidas no ponto 
1.1., mediante autorização da Câmara Municipal e parecer favorável da Junta de Freguesia de 
Armação de Pera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. A realização de eventos de carácter cultural, desportivo, recreativo e festivo, pressupõe a 
salvaguarda da livre circulação de pessoas e bens e pode implicar a alteração ou suspensão 
temporária dos locais autorizados, quando o exercício da atividade de venda ambulante pelos titulares 
de licença de ocupação do espaço público, atribuída de acordo com as regras fixadas no presente 
edital, colidir ou for incompatível com a realização dos referidos eventos. Nestes casos, caberá à 
Câmara Municipal proceder à alteração ou suspensão temporária dos locais autorizados. 
 ----------- Silves, 13 de abril de 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereação Social Democrata.” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente esclarecendo que “a autorização da ocupação do espaço 
público está sempre sujeita a deliberação de Câmara e os pontos da proposta que acabou de 
apresentar, em nada alteram o teor da nossa. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quando se diz de “…1 de junho a 30 de setembro de 2016, pode ser autorizada…” e “… 
eventos de caráter cultural, recreativo e festivo…” foi com o entendimento do Sr. Presidente da Junta 
de Freguesia, que sugeriu que as atividades de caráter cultural, recreativo e festivo fossem realizadas 
no espaço que vai da Fortaleza para a frente. ----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Vai sair um Edital para todas as Juntas de Freguesia, relativamente à utilização de espaços 
públicos e vendas ambulantes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este caso de Armação de Pera tem um carater de urgência, atendendo a que já existem 
interessados para a ocupação da frente-mar. Reuni-me com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e 
o que ficou acordado foi manter tudo como no ano transato, à exceção de, neste ano, se permitir mais 
dois carrosséis e dois insufláveis – foi esta a única alteração. Também, por decisão conjunta, a via 
publica deverá ser ocupada da Fortaleza para frente, uma vez que o Sr. Presidente considera que os 
outros locais ficam muito preenchidos.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “realmente, a proposta apresentada pela 
Câmara e a apresentada pelo PSD são idênticas, mas é preciso esclarecer algumas dúvidas: o ano 
passado realizou-se a FAGAP (Feira de Artesanato e Gastronomia de Armação de Pera) na zona do 
mini-golfe. Com o Edital deste ano o evento não poderia ser feito nessa zona. No verão realizam-se 
atividades no Largo da Igreja, Fortaleza e mini-golfe. A própria Câmara autoriza, pelo que se deveria 
acrescentar a parte desportiva. Há uma prova de Triatlo que se faz em setembro e passa pela avenida 
toda. Deveriam ser incluídas, na vossa proposta, as atividades desportivas e alargar a área permitida, 
passando para o início do hotel Holiday Inn até a frente-mar.” -------------------------------------------------------  
 ----------- Esclareceu a Sra. Presidente que “quanto à inclusão das atividades desportivas, elas já estão 
incluídas na nossa proposta. Relativamente à área a ocupar: é a que o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia solicitou.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO 
FUNCIONÁRIO DA TESOURARIA JOÃO PEDRO FELÍCIA CAETANO. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira e cópia da Ata da Instalação da Câmara Municipal 
de Silves, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o trabalhador João Pedro Felícia 
Caetano, a movimentar as contas bancárias do Município, nos termos e condições da informação. ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE SUBSÍDIO A CONCEDER ÀS INSTITUIÇÕES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO PAIIS 2016 (PROGRAMA DE APOIO À INSTITUIÇÕES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Sector de Ação Social e cabimento, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, procedendo 
nos termos aí propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO RELATIVO AO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 1.º CICLO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES.  
 ----------- Presente informação do Setor da Educação, parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e 
minuta de Acordo de Colaboração, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou “quanto custa cada refeição fornecida por uma 
empresa externa?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de Acordo de Colaboração, 
mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE REFORÇO DE CABIMENTO ORÇAMENTAL, 
TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ANO LETIVO 2015-2016 
(SET. A DEZ DE 2015). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o reforço do cabimento orçamental, 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º5. --------------------------  
 ----------- 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 ao Orçamento. Os Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 5.  
 ----------- 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 do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – CONTA DE GERÊNCIA DE 2015. ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Prestação de Contas, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.-- ---------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “eu compreendo que haja preocupações e todas são legítimas. A 
Conta de Gerência 2015 foi apresentada na reunião de Câmara de 6 de abril, tendo sido levantada a 
questão de estar ou não em condições de ser votada nessa mesma reunião. Efetivamente, estava em 
condições de, sobre o mesmo, recair deliberação, pois só é exigida a certificação legal de contas 
quando vai ser apreciado pela Assembleia Municipal, conforme art.º 76.º, pontos 1 e 3, da Lei 73/2015 
de 12 de setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A argumentação de não terem tido tempo de ler toda a documentação, é compreensível e 
aceitável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Solicito que se transcreva toda a “Mensagem da Presidente”, que recai sobre a situação 
económica a nível nacional; a Lei dos Compromissos e da situação financeira do Município; questões 
orçamentais; evolução da taxa de execução da receita, relativamente a outros anos; do processo Viga 
d’Ouro e liquidação da dívida; das obras que estão destacadas e feitas; e ainda da possibilidade de se 
ir buscar alguns financiamentos ao PO21: ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Mensagem da Presidente -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O desempenho do Município de Silves no ano de 2015 não se pode dissociar do quadro 
macroeconómico, social e financeiro, que ainda se manteve sob os efeitos da crise e da austeridade, 
da enorme pressão fiscal e dos cortes dos rendimentos do trabalho, embora, apresentando incipientes 
sinais de retoma, insuficiente, contudo, para fazer face aos elevados níveis de desemprego, reduzir o 
défice do orçamento de Estado abaixo dos 3% do PIB e inverter o crescimento da dívida pública e do 
insuportável serviço da dívida que asfixia o país, enquanto, não for renegociada e/ou reestruturada. ----  
 ----------- Este quadro negativo, que, naturalmente, influencia a obtenção de receitas, associado aos 
cortes acumulados no âmbito das transferências da administração central e a perdas de autonomia do 
Poder Local por via da Lei dos Compromissos, da contratação de pessoal ou das imposições da 
ERSAR, a par igualmente dos constrangimentos internos (pressão da dívida bancária e outros de 
natureza orgânica), tem impacto na capacidade de realização do município. ------------------------------------  
 ----------- Apesar do referido no parágrafo anterior, o ano económico de 2015 foi marcado por uma 
execução orçamental bastante boa. A taxa de execução da receita no ano de 2015 que se situou nos 
93,3%, regista o valor mais elevado de sempre, resultado que, efetivamente, nunca foi antes 
conseguido. A taxa de execução do investimento na ordem dos 52%, supera qualquer um dos anos 
anteriores (20% em 2010, 23% em 2011, 11% em 2012, 13% em 2013 e 49% em 2014, este último 
valor, relativo ao atual mandato autárquico). ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No contexto do passivo a autarquia tem vindo a prosseguir trajetória descendente, sendo que 
a sua dívida total evoluiu de 13,3 milhões de euros (2014) para 10,8 milhões de euros (2015). No que 
concerne ao passivo financeiro, incluindo a dívida à banca relacionada com o processo Viga d´Ouro, 
os valores foram reduzidos em 2,7 milhões de euros. No período 2014-2015 foi significativo o esforço 
do Município de Silves no abatimento do passivo financeiro, incluindo a dívida do processo Viga 
d´Ouro, que ascendeu a 7,4 milhões de euros (41% da dívida inicial), valor que ultrapassa por 
exemplo, o investimento executado no mesmo período (6,6 milhões de euros). --------------------------------  
 ----------- É de assinalar no ano findo a contratação de linha de crédito para investimento no montante 
de 4,4 milhões de euros, processo que foi concluído em Novembro com a emissão de Visto pelo 
Tribunal de Contas, que permitirá ao Município de Silves o lançamento de vasto conjunto de 
empreitadas, em matéria de infraestruturas básicas e equipamentos, que são fundamentais para o 
aumento dos níveis de bem-estar e o desenvolvimento do concelho. ----------------------------------------------  
No âmbito do investimento realizado em 2015, destacamos a conclusão da recuperação e valorização 
ambiental do Vale do Olival – 1.ª fase (Armação de Pera), o arranjo urbanístico da zona envolvente ao 
Palácio da Justiça, a requalificação do bairro dos Montinhos (S. Marcos da Serra), a ampliação do 
cemitério de Silves, a reconstrução da cobertura da rua da Central (Silves), a pavimentação do troço 
CM 1021 em S. Marcos da Serra, a pavimentação da estrada Calçada/Vale Fuzeiros (S. B. Messines), 



 
 

 

 

 

a reabilitação do poço 1 da EEAR de Armação de Pera, o arranjo do largo 1.º de Maio na Amorosa, a 
pavimentação do caminho de Canelas (Alcantarilha/Armação de Pera), a reparação do caminho de 
acesso a Messines de Cima, etc.. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Registamos como aspeto positivo o reforço de investimento na modernização do parque de 
máquinas e viaturas através da compra de diversas viaturas ligeiras, máquinas e duas viaturas 
pesadas de recolha dos resíduos sólidos urbanos, que se conjugou com o esforço permanente na 
reparação e manutenção de todos os equipamentos, mantendo-os em elevado estado operacional. ----  
 ----------- No sistema de higiene pública e nas redes de águas e saneamento, obtiveram-se melhorias 
sensíveis na prestação do serviço público, que importa prosseguir e aprofundar. ------------------------------  
 ----------- No domínio dos preços, taxas e impostos, não recorremos a aumentos e aplicamos a taxa 
mínima do imposto municipal sobre imóveis (IMI), adotando igualmente o chamado IMI familiar que 
beneficia as famílias com 1, 2, 3 e mais filhos. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- As propostas de investimento privado têm merecido resposta proactiva e personalizada. O 
Município de Silves tem vindo a privilegiar o reforço gradual das transferências para as associações e 
coletividades. As transferências para as Juntas de Freguesia processaram-se de acordo com os 
protocolos estabelecidos. Nas áreas da educação, cultura, ação social, desporto, juventude, turismo, 
património e outros segmentos da atividade municipal, verificou-se boa dinâmica. Rubricas como o 
Lado B, Sunset Secrets, a candidatura de Silves a Capital do Vinho, a participação qualificada na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, a descentralização da animação cultural pelas freguesias, são exemplos 
acabados de criatividade e dinamismo. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Salientamos a intensa ação da autarquia no domínio das escolas e da educação cuja 
intervenção é permanente, cumprindo o município na plenitude com as competências que lhe estão 
atribuídas, ultrapassando-as, mesmo, nalguns casos. A relação Município/Escola sofreu uma alteração 
qualitativa que importa manter e aprofundar, tendo em conta, a importância decisiva da Educação no 
desenvolvimento do país. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A ação dos Serviços Municipais de Proteção Civil revelou-se um dos elos mais fortes da 
intervenção municipal, com justo e inegável reconhecimento público. As medidas de prevenção dos 
fogos florestais (uma das facetas da sua atividade) adquiriram uma dimensão notável com a 
celebração de protocolo com o exército português que criou a sua base logística na Quinta 
Pedagógica. Os trabalhos já executados, entre a Barragem do Arade (a Oriente) e a localidade do 
Farelo (a Ocidente), consubstanciam uma área de proteção à cidade de Silves e áreas edificadas 
envolventes no interface Barrocal/Serra, e traduzem, até à data, a reabilitação de 60 km de rede 
estruturante e cerca de 20 Km de acessos e caminhos de transição secundários, bem como a 
reabilitação e constituição de acessos a nove pontos de água nos lugares de Bastos, Monte da 
Corcha, Farelo e São Bom Homem. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Município prosseguiu com a implementação do plano de segurança e saúde no trabalho, 
tendo igualmente privilegiado as ações de formação dos trabalhadores, numa relação que se pretende 
de proximidade e de incentivo às melhores práticas profissionais. --------------------------------------------------  
 ----------- A autarquia manteve-se atenta aos fundos comunitários e ao Portugal 2020 que regista 
atrasos preocupantes e, consequentemente, evidencia baixas taxas de execução a nível nacional. 
 -----------  Aproveitámos fundos do anterior quadro comunitário (2007-2013) em regime de 
“overbooking” (pavimentação da estrada Calçada/Vale Fuzeiros), reativámos a candidatura do Centro 
Histórico de Silves – 3.ª fase (PIPITAL) e assegurámos a aprovação de várias candidaturas (sistema 
de apoio à modernização administrativa/2.ª candidatura, recuperação e valorização ambiental do Vale 
do Olival, projeto Odysseia Sudoe). No Portugal 2020 o Município de Silves lançou (pré) candidaturas 
no âmbito das DLBC rurais (PADRE) e urbanas, que intercetam com as prioridades de investimento do 
CRESC Algarve 2020 e iniciámos a preparação da candidatura do Município de Silves à ARU/PARU. 
Foram lançadas outras candidaturas no âmbito da proteção civil, rede primária de faixas de gestão de 
combustíveis e da cultura e do património (MED, POCTEP). ---------------------------------------------------------  
 -----------  Integrámos o Revit + (plataformas logísticas) e o programa Mais Partilha (através da AMAL). 
Assegurámos a inscrição prévia de projetos relevantes nos Mapeamentos da Cultura, Educação e 
Saúde, e batemo-nos, firmemente, pela sua inclusão efetiva. --------------------------------------------------------  
 ----------- O máximo aproveitamento dos fundos comunitários é um dos principais eixos estratégicos do 
Município de Silves, na medida em que permite alargar as fontes de financiamento em condições 
favoráveis (fundos não reembolsáveis) e aumentar de forma exponencial a capacidade de investimento 
e realização da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Toda a ação desenvolvida ocorreu de acordo com o conjunto de linhas de orientação 
estratégica que se encontram consagradas no Relatório Anual que acompanha os documentos 
previsionais do Município de Silves. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É firme determinação do executivo permanente prosseguir com a defesa intransigente do 
serviço público e dos legítimos interesses das freguesias e do concelho, numa ótica programada, 
planeada e sustentada, em regime de dedicação plena e intenso trabalho de equipa, promovendo a 
gestão criteriosa dos recursos, potenciando-os, no sentido de melhor servir e resolver os problemas 
das populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Presidente da Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo “o Tribunal de Contas é um órgão 
que tem que fazer o trabalho que faz. Neste momento, há um vereador, não permanente, que está 
muito familiarizado com o Tribunal de Contas. Tenho falado com os Srs. Vereadores Dra. Maria da 
Graça Neto, Dr. Paulo Pina e Dr. Fernando Serpa, não pondo em causa a ida para Assembleia 
Municipal e aí depois as bancadas tomam a posição que entenderem, já com outros documentos, a 
que nós não tivemos acesso e deveríamos ter tido. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós, PS, não fizemos uma declaração de voto, mas subscrevemos (tivemos autorização para 
tal) a que o PS apresenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse, que não domina alguns assuntos técnicos, sendo mais a área do Sr. 
Vereador Dr. Paulo Pina. E, como referi, já tenho muito com que me preocupar. Tenho 
responsabilidades mas também tenho que tomar decisões que não ponham em causa as minhas 
questões pessoais e políticas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falou de seguida a Sra. Presidente, dizendo “é compreensível que haja algum receio quando 
o executivo permanente tem a maioria absoluta, ou seja somos 3 da CDU, 2 do PS e 2 do PSD. Todas 
as questões que estão na Conta de Gerência, refletem as deliberações que foram tomadas durante o 
ano 2015. Todas as situações que não foram votadas favoravelmente não o estão. Eu já apresentei a 
legislação que suporta a não junção da Certificação Legal de Contas. Só existe obrigação legal junto 
do órgão deliberativo, ou seja a Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Na vossa tomada de posição, espanta-me que faça menção ao relatório da auditoria. Muito foi 
mudado desde então, mas reportam-se ao relatório. É um contrassenso com as deliberações de 2015 
e que estão aqui retratadas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Encontrando-se presentes a Sra. Presidente Rosa Palma, os Srs. 
Vereadores permanentes Mário Godinho e Luísa Conduto Luís, os Srs. Vereadores não permanentes 
Dr. Rogério Pinto, Dra. Maria da Graça Neto, Dr. Paulo Pina e Dr. Fernando Serpa, foram apreciados 
os documentos da Conta de Gerência/Prestação de Contas, elaborados de acordo com o anexo I da 
Resolução n.º 4 de 2001, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, com as posteriores alterações, 
encontrando-se integralmente elaborados, foram presentes a esta reunião e encontram-se 
devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. ----------------  
 ----------- São rejeitados, com os votos contra dos vereadores do PS e do PSD e com os votos a favor 
do executivo permanente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera remeter à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos 
do constante no n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 75/2013 de 3 de setembro, e da alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram uma Declaração de Voto lida pelo Sr. 
Vereador Dr. Paulo Pina e que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------  
 ----------- “Considerando que o executivo permanente apresentou o Relatório de Gestão 2015, sem a 
respetiva Certificação Legal das Contas. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando que a Certificação Legal das Contas deveria ter sido apresentada pelo revisor 
oficial de contas com o qual a Câmara Municipal possui um contrato de prestação de serviços - G. 
Marques SROC, Unipessoal Lda.. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando que o Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria emitido nos 
termos da alínea e) do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013 de 15 de setembro, é um instrumento de apoio 
importante na análise das Contas da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando que a deficiente implantação da Contabilidade de Custos não permite uma real 
avaliação do desempenho da atividade autárquica. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando que algumas das recomendações da auditoria expressas no relatório de 2014, 
não foram atendidas em 2015, nem justificadas. -------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Considerando que as informações disponibilizadas não permitem avaliar o grau de eficácia 
dos procedimentos do controlo interno de acordo com o regulamento Interno em vigor. ---------------------  
 ----------- Considerando que as informações contidas no Relatório de Gestão não permitem uma 
avaliação sustentada da veracidade das respetivas demonstrações financeiras. -------------------------------  
 ----------- Considerando o reduzido grau de execução das Despesas, nomeadamente no nível do 
Investimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os vereadores do Partido Socialista decidem votar contra a Conta de Gerência de 2015, 
assim como relativamente à proposta de Aplicação de Resultados de 2015. ------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores do Partido Socialista.” --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2015. ------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, rejeitar a proposta de Aplicação de Resultados 2015, com os  -----  
Votos contra dos vereadores do PS e PSD e com os votos a favor do executivo permanente. -------------  
 ----------- Mais se delibera remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e deliberação. ----------------  
 ----------- Os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram uma Declaração de Voto lida pelo Sr. 
Vereador Dr. Paulo Pina e cujo teor está transcrito no ponto 6.9  ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 doze horas e dez minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------  
 

 

 


