
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 14  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016  ---------------------------------  
 ----------- Aos vinte 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 
trinta minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria 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 4.076.838,54 € (quatro milhões, setenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 388.536,93 € (trezentos e 
oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis euros e noventa e três cêntimos). ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas n.º 41 da reunião ordinária de Câmara realizada 
a 18 de novembro de 2015; e n.º 42 da reunião ordinária de Câmara realizada a 25 de novembro de 
2015. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária de 20 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.” ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Em termos de informações: tivemos uma reunião, após o Fórum sobre o destino do Museu da 
Cortiça onde estiveram presentes várias entidades, tanto a nível nacional como local, entidades que 
tinham alguma responsabilidade perante o Museu, que foi reconhecido e tem muito valor em termos de 
património industrial.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Fábrica e o espólio em si estão em vias de classificação a nível nacional, o que de certa 
forma o protege. Nós tivemos uma reunião com o Grupo Nogueira, com a presença da APOM 
(Associação Portuguesa de Museologia) e da APPI (Associação Portuguesa para o Património 
Industrial). Reunimos com os representantes destas duas entidades e com o Sr. Nogueira, para ver se, 
enquanto não surge o documento oficial de classificação em termos nacional, nós conseguirmos 
salvaguardar o espólio. Nós, executivo permanente, apelámos ao Grupo Nogueira para autorizar a 
classificação de interesse municipal do espólio. Demonstrámos também a nossa vontade em adquirir o 
espólio. O Grupo Nogueira, assim como a APOM, da qual o Grupo Nogueira é sócio, disseram que 
haveria abertura e resolveria algumas situações. O Grupo Nogueira entrou em insolvência. O espólio 
do Museu da Cortiça não está com o grupo NF. Este foi o que comprou o espólio aquando do leilão e 
passado um mês vendeu à Rustinativa, Lda. em maio de 2014, empresa esta que tem elementos do 
Grupo Nogueira, mas mais estranho é que nesta reunião, de 21 de março, nós, na expetativa de 
proteger o espólio, demonstrámos interesse em adquiri-lo. O nosso espanto foi que, após esta reunião 
e tendo nós demonstrado interesse, a 22 de março a Rustinativa vende à Excelentemagia – 
Unipessoal, Lda., e nós, durante a reunião, dissemos ao Sr. João Nogueira que tínhamos direito de 
preferência, pois existe o processo de classificação de interesse municipal e poderíamos exercer o 
direito de preferência. No dia após a reunião, estranhamente! Só na semana passada é que nos 
apercebemos desta situação. Assim sendo, vamos entrar com uma ação de preferência, em termos 
judiciais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A alteração orçamental prevista é de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), que é o valor (já com 
IVA) pelo qual foi vendido à Excelentemagia. -----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Estive com o Sr. Secretario de Estado numa reunião que teve a ver com o POSEUR e a parte 
dos financiamentos. Estivemos também com um Professor que está a elaborar o projeto da baixa de 
Armação de Pera, que é muito complexo. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na segunda-feira, o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna esteve cá, com uma 
demonstração a nível da Proteção Civil em Faro. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais vai estar na AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve hoje, pelas 18h00, para uma reunião com os Srs. Presidentes de Câmara. 
Estas reuniões são realizadas na expetativa de esclarecer o que possam vir a ser os fundos. Com 
dinâmica e criatividade, provavelmente vamos conseguir agarrá-los e é isso que se pretende, para o 
bem do nosso concelho.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das intervenções que estão a decorrer nas 
freguesias do concelho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Os pedreiros estão em São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra; os pintores em 
Silves; os calceteiros em Silves, Alcantarilha e Pera; e a equipa da viação rural em Armação de Pera e 
São Marcos da Serra.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Passou de seguida a palavra à Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís:  ----------------------------------  
 ----------- “Nos dias 19 e 20 de Abril decorre, na Escola Secundária de Silves, o curso de escrita 
criativa, dinamizado pela Casa-Museu João de Deus, intitulado “Da Leitura à Escrita”; -----------------------   
 ----------- Hoje encontra-se a decorrer mais uma edição do Troféu Espirito Desportivo, no Campo 
Municipal de Armação de Pera; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De 23 de abril a 23 de maio estará patente, na Casa-Museu João de Deus, a exposição 
“Complementaridades” de Isabel Brinque; ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 24 de abril, no âmbito das comemorações do 42.º aniversário do 25 de abril, decorrerá no 
Teatro Mascarenhas Gregório, um espetáculo com a Brigada Vítor Jara, pelas 21h30, com entrada 
livre; -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 25 abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 10h00, haverá uma sessão 
solene da Assembleia Municipal, sendo seguida, pelas 11h, de uma conferência intitulada “A revolução 
no algarve e o algarve na revolução”, da autoria a historiadora Sra. Dra. Maria João Raminhos; ----------  
 ----------- No mesmo dia, e antes da sessão solene, haverá o hastear da bandeira com a Banda 
Filarmónica de Silves, sendo que esta e a Banda Filarmónica da Casa Povo de Alcantarilha, Armação 
de Pera e Pera, prosseguirão pela manhã com as arruadas nas várias freguesias do concelho; ----------  
 ----------- A Câmara Municipal de Silves, à semelhança dos últimos dois anos, ofereceu ____________ 
a todas as freguesias, cujas coletividades desenvolvam provas desportivas no âmbito das 
comemorações do 25 de abril; -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O programa das comemorações poderá ser consultado num suplemento da agenda do 
Município, que se encontra disponível em formato de papel e online; e -------------------------------------------  
 ----------- Dia 26, serão assinados os contratos-programa relativos ao PAAJU (Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil), PAIAC (Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural), PAMAD 
(Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo) e PAIIS (Programa de Apoio a Instituições 
de Intervenção Social), com instituições, clubes e associações beneficiárias dos mesmos.” ----------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 19 de abril de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis é de 2.432.033,20 € (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trinta e três 
euros e vinte cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra disse “aqui apresento a minha 
preocupação com a situação da ligação da água da Barragem de Odelouca. Qual o ponto de situação? 
Quando houve uma reunião?” A Sra. Presidente retorquiu que “foi no dia da reunião com o Sr. 
Secretário de Estado do Ambiente.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador dizendo “em relação ao que a Sra. Presidente disse acerca do 
espólio da Fabrica do Inglês, espero que as coisas fiquem resolvidas e que o espólio fique entregue ao 
município, para depois serem desenvolvidas outras ações naquele espaço. Que haja acesso de todos 
àquele espólio, que é património e parte da identidade da cidade de Silves.” -----------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente frisou que “também tenho o desejo que isso aconteça e o envolvimento 
destas entidades públicas, vêm agarrar o espólio ao museu, apesar de ainda não estar definido quem 
é o proprietário do espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Caixa Geral de Depósitos pensava que teria um desenlace fácil mas não tem sido.------------   



 
 

 

 

 

 ----------- O facto do espólio estar em vias de classificação protege-o. O estranho foi o que se passou.”  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou “que empresa é essa, a Excelente Magia?“ A 
Sra. Presidente disse que “de alguma forma, faz parte do Grupo Nogueira.” ------------------------------------  
 ----------- Continuou o Sr. Vereador dizendo “penso que seria melhor se entrássemos em contacto 
direto com essa empresa, por forma a evitar ações judiciais, relativamente ao Grupo Nogueira. Pelas 
vias judiciais, todo este processo será muito mais moroso.” ----------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Dra. Isabel Cabrita que disse “partindo do pressuposto desta 
situação, estas passagens e trocas não auguram coisa boa. Se for pela via judicial tem vantagem 
porque prestamos caução e aquilo estanca ali; não passa para nenhuma empresa.” -------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “quando ficámos a saber que a Rustinativa era a proprietária, 
fomos ver a situação da empresa. O Grupo Nogueira esteve numa posição preocupante e, na altura, 
antes da reunião, estava em processo de insolvência. Eu referi que poderíamos entrar num acordo. O 
Sr. João Neto da APOM (Associação Portuguesa de Museologia) também se mostrou muito aberto. ----  
 ----------- Quanto à Barragem, o Sr. Secretário do Estado do Ambiente deslocou-se cá para isso. Ele 
vai enviar um memorando com os esclarecimentos todos e depois eu faço-o chegar a vós. Não 
sabendo a verdade por completo, eu vou tentar ser o mais isenta possível e transmitir-vos os factos 
que o Sr. Secretário me transmitiu. A APA (Agência Portuguesa do Ambiente) esteve presente na 
reunião, porque tem que se pronunciar sobre a Barragem. A Associação de Regantes disse-me que 
não havia autorização por escrito para fazerem a ligação à Barragem. O Sr. Secretário de Estado do 
Ambiente disse, numa sessão da Assembleia da República, que era ilegal e que não havia 
documentação que permitisse essa ligação à Barragem de Odelouca. Na primeira reunião que tive 
com a Associação de Regantes, os nomes das Barragens nunca foram citados. Na segunda reunião 
da Associação de Regantes (esta Associação realiza uma reunião mensal e ultimamente tem ido 
alguém do executivo permanente para estarmos a par destas preocupações), o Sr. Presidente afirmou 
que houve uma alteração do projeto. Queriam ligar à Barragem do Funcho mas, devido à gravidade, 
seria mais vantajoso ir ligar à Barragem de Odelouca, pois deste modo o consumo de eletricidade da 
estação elevatória da água seria menor - daí terem alterado o projeto. Isto foi o que nos foi dito na 
última reunião da Assembleia da Associação de Regantes, não nos tendo sido fornecidos quaisquer 
documentos oficiais, nem da APA, do Ministério do Ambiente ou da Águas do Algarve. O Sr. 
Presidente lamentou o projeto ter sido alterado sem os documentos, mas foi o que foi feito. ---------------  
 ----------- A Barragem de Odelouca foi feita com fundos comunitários, para abastecimento doméstico – 
esta foi a primeira questão que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente levantou. -----------------------------  
 ----------- A APA é a entidade que tem a tutela para se poder pronunciar sobre este assunto, através de 
um documento oficial, contudo este não existe. O responsável por parte da APA, o Sr. Eng.º Sebastião 
Teixeira, mais um técnico que o acompanhava, confirmaram que realmente não havia qualquer 
pronúncia nesse sentido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Secretário de Estado do Ambiente disse que tinha que haver uma solução, porque a 
obra estava feita, com um custo de 6.000.000,00 (seis milhões de euros). Eles estão a contabilizar os 
custos que estarão associados se houver ligação à Barragem de Odelouca, porque a compensação 
destes custos terá que ser suportada pela Associação de Regantes. Se os munícipes tiverem 
necessidade de água terão que ir à Barragem do Funcho e esta requer tratamentos mais específicos e 
dispendiosos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Posteriormente, terá lugar a pronúncia, por parte da União Europeia, uma que, como disse, 
esta foi uma obra financiada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Dia 13 de maio haverá nova reunião, durante a qual deverá ficar tudo esclarecido.” -------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente esclareceu que “a construção da Barragem de Odelouca só foi possível 
porque o Estado Português disse, junto da Comunidade Europeia, que era imprescindível para a rede 
pública e foi em função disto que obtivemos luz verde por parte da Comunidade Europeia, que nos 
disse também para baixarmos a quota.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Voltou a falar o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntando “em relação à Vacaria de São 
Bartolomeu de Messines, qual o ponto da situação? Houve desenvolvimentos após o que ficou 
decidido na Assembleia Municipal?”- ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “tenho a perceção o proprietário ainda está na expetativa de 
poder regularizá-la, e tenho esta perceção pela movimentação processual que tem havido. Os Srs. 
Fiscais também se aperceberam da diminuição do número de cabeças de gado. O proprietário está, 
junto da RAN (Reserva Agrícola Nacional), a tentar regularizar que é a única no algarve, porque com 



 
 

 

 

 

estas características muito específicas. Mas o que é certo e não oferece dúvidas é que o proprietário 
está em incumprimento, relativamente ao edificado. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que “peço que, na próxima reunião, me respondam 
aos esclarecimentos que anteriormente solicitei. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Chamo a atenção da Sra. Presidente para o seguinte: não vejo a questão da ação de 
preferência como simples. São profissionais que fizeram isto, sabendo de antemão que iria haver o 
direito de preferência; ou fizeram de forma a desbloquear a situação, e aí sim já seria possível, uma 
vez que houve uma transmissão do direito de propriedade sobre os bens; ou há mais alguma coisa na 
manga. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O espólio era propriedade de uma entidade, depois fez a transmissão da propriedade para 
outra empresa e é nesta passagem que nós tínhamos o direito de preferência. Achava por bem que se 
inteirasse com o proprietário.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente esclareceu que “nós temos direito de preferência pois está em vias de 
classificação de interesse municipal. A partir do momento em que a Direção Regional de Cultura 
reconheceu o interesse na classificação de interesse municipal, a lei dá-nos o direito de preferência. 
Para o espólio ser vendido pela Rustinativa (da filha do Sr. Nogueira) à Excelentemagia, tinham que 
nos ter consultado antes, derivado do nosso direito de opção. É curioso, pois eu no dia 21 falei com o 
Sr. Nogueira demonstrando interesse na compra e no dia 22 foi vendido à Excelentemagia!” --------------  
 ----------- Falou de seguida o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina: “só queria dizer que partilho da preocupação 
dos restantes Srs. Vereadores, relativamente à situação do Grupo Nogueira. É estranho, pois primeiro 
vieram dar uma possibilidade de compra à Câmara e depois fazem esta venda a outra empresa! É, no 
mínimo, realmente curioso.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveito para solicitar que me informem se já foi feito o pedido de parecer à CCDR - 
Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional ou à DGAL – Direção- -Geral das Autarquias 
Locais, relativamente ao saldo de gerência de 2015? Penso que este assunto merece alguma 
urgência.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, SITO LARGO DA FEIRA, RUA JULIÃO QUINTINHA, EM SILVES. ---------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Albertino M. Barreto Mendes, Bruno A. Mendes Maia Rodrigues, Luís C. 
Barreto Mendes - Processo n.º 680/64. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE PROPRIEDADE 
HORIZONTAL, SITO GAVETO DAS RUAS DIOGO MANUEL E RUA DOS OPERÁRIOS, EM SILVES.  
 ----------- REQUERENTE: Albertino M. Barreto Mendes, Bruno A. Mendes Maia Rodrigues, Luís C. 
Barreto Mendes - Processo n.º 544/1969. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DA CASA DE PEÇAS NAS OFICINAS DE 
MECÂNICA E VIATURAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: 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, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO RURAL, SITO 
TORRINHA, EM PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Julieta Nobre Pinto Correia. -----------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. O Vereador Fernando Serpa, considerou-se impedido e ausentou-se da sala. -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º3/08, SITO EM VALES DO ALGOZ, EM ALGOZ. ----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Frandur Um, Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A. -------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, requerimento, Auto 
de Vistoria de alvará de loteamento n.º 03/08, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. --  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reabilitar o título, respeitante ao correspondente 
alvará de loteamento, fixando o prazo de 10 (dez) meses para a conclusão dos trabalhos em falta nos 
termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, SITO NA 
RUA PORTA D LOULÉ, N.º 48 E 50, SILVES. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Teresa Cabrita Fernandes Cadete. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, SITO EM TUFOS, EM SILVES. -------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Isabel Moniz Silva Santos. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
DO PRÉDIO COM ARTIGO MATRICIAL N.º 3402, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES, SOB O REGISTO N.º 2068, SITO NA RUA DR, MANUEL DE ARRIUAGA, 
FRACÇÃO I, ARMAÇÃO DE PÊRA - PROC. DE OBRAS N.º 15/2006. -------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Inácio José Lima dos Reis. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir o alvará de autorização de utilização 
aceitando a hipoteca do prédio com o artigo matricial n.º 3402, descrito sob o n.º 2068, sito na Rua Dr. 
Manuel de Arriaga, fração I em Armação de Pera, em nome de Inácio José Lima dos Reis, como 
garante do pagamento da quantia de 153.857,76€ (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta 
e sete euros e setenta e seis cêntimos) referente à liquidação da taxa de compensação pela não 
realização de cedências, nos termos e condições do parecer jurídico. ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE EDITAL SOBRE A OCUPAÇÃO DA FRENTE-MAR DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA, DURANTE O PERÍODO ESTIVAL DE 2016. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se da por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- O que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “acho que aquilo que vou dizer é consensual e 
não põe nada em causa. A Sra. Presidente depois se quiser pode tomar outra decisão. ---------------------  
 ----------- Em princípio, estamos em condições de retirar a proposta que tínhamos apresentado na 
última reunião de Câmara, relativamente à ocupação da Frente-mar de Armação de Pera, em que 
propusemos não limitar a ocupação da Fortaleza até à Lota, mas sim toda a extensão da Frente-Mar.  
 ----------- Na nossa perspetiva, o ponto 5 da vossa proposta, que se passa a ler, não está correto: “”5 – 
A alteração ou suspensão temporária dos locais autorizados para a ocupação do espaço público, 
referida no ponto 4. anterior, depende do prévio e mútuo entendimento entre o promotor dos referidos 
eventos e os titulares de licença de ocupação do espaço público, atribuída de acordo com as regras 
fixadas no presente Edital.”“ Ora, a entidade que emite as licenças de ocupação da via pública é a 



 
 

 

 

 

Câmara Municipal, então cabe à Câmara, através dos Serviços de Fiscalização, entrar em contacto 
com quem tem essas licenças e avisar que, num determinado período, não pode ocupar a zona, não 
fazendo sentido ser as entidades promotoras a fazê-lo. As pessoas só reconhecem esse direito à 
entidade emissora da licença. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A única alteração que sugerimos é esta. Retiramos a nossa proposta, mas solicitamos que o 
ponto 5 da proposta da Câmara seja alterado para o ponto 3 da nossa proposta, ficando o ponto 5 com 
o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “”5. 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.”” ----------------  
 ----------- Situações litigiosas são da responsabilidade da Câmara.” ------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo “Já devem ter reparado que na proposta de Edital 
foram introduzidas as vossas sugestões. O que ficou acordado com o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Armação de Pera, na reunião que tivemos, foi evitar a zona de cima porque havia 
reclamações de alguns comerciantes, e estender à zona acima da Fortaleza, por isso apareceu 
daquela forma. Nós não tínhamos qualquer intenção de bloqueio. Mas já está alterado. ---------------------  
 ----------- Fez uso da palavra a Sra. Dra. Isabel Cabrita dizendo “foi proposto pelo Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto que, na altura da realização dos eventos, em vez de serem os promotores dos eventos a 
dizer aos vendedores ambulantes para saírem, ser a Câmara a fazer isso.” -------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente disse que “a responsabilidade de tal não pode ser da Câmara, porque a 
Câmara passa a licença de ocupação às entidades promotoras e não aos comerciantes. Têm que ser 
os promotores a entrar em acordo com os vendedores ambulantes para uma relocalização de espaço. 
A Câmara tem a responsabilidade sob o espaço público, mas também faz a cedência desse espaço. 
Logo, a entidade promotora à qual foi cedido o espaço é que tem que fazer a gestão desse espaço, 
bem como entrar em concordância com os vendedores.---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara por exemplo, cede gratuitamente a utilização de um espaço público, às 
coletividades e Juntas de Freguesia. Fazendo a cedência a responsabilidade deixa de ser da Câmara, 
e passa a ser das coletividades e Juntas de Freguesia, bem como a resolução de eventuais conflitos. -  
 ----------- No caso de, em situações pontuais, não haver entendimento com os vendedores ambulantes, 
poderá ser pedida a intervenção dos Srs. Fiscais da Câmara. -------------------------------------------------------  
 ----------- No Edital não pode ficar a Câmara como responsável.” ---------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. Condicionada à introdução 
no ponto 5 da proposta, do último parágrafo constante na proposta apresentada pelos vereadores do 
PSD.  ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 8 DE MAIO DE 2016, COM INICIO ÀS 16H E 
TÉRMINO ÀS 24H, NO LARGO ADJACENTE AO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA DAS 
FONTES DA MATOSA, FREGUESIA DE ALCANTARILHA/PÊRA. -------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa. ----------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada, isentando a requerente 
do seu pagamento nos termos do constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 PEDIDO DE LICENÇA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DIA 8 DE MAIO DE 2016, NO LARGO ADJACENTE AO 
EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA DAS FONTES DA MATOSA, FREGUESIA DE 
ALCANTARILHA/PÊRA, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da junta de freguesia de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada isentando a requerente 
do seu pagamento nos termos do constante na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento de 
Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE REPARAÇÃO DE ALMOFADA DE PORTA EM ALUMÍNIO DA 
RESIDÊNCIA SITO NA RUA 25 DE ABRIL, N.º 25, DEVIDO A DETRITOS CAUSADOS POR 
TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, NO PASSADO DIA 23 DE FEVEREIRO – 
INDEMINIZAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Teresa Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente reclamação, orçamento, pedido de aquisição, requisição interna, cabimento de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à reparação da porta nos termos da 
informação, assumindo o Municípios os respetivos custos a título de indeminização. -------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE 
SILVES (PARU) - VERSÃO ALTERADA ABRIL 2016. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento 
Territorial, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.--------------------- ------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo “devem ter estranhado o facto do PARU (Plano 
de Ação de Regeneração Urbana) de Silves estar novamente na Ordem de Trabalhos, mas acontece 
que foi prorrogado, por mais uns meses, o prazo para a apresentação de candidaturas.  --------------------  
 ----------- Também forma introduzidas alterações, no sentido de equiparar o investimento público ao 
privado, o que vem possibilitar um aumento do número de privados envolvidos, passámos de 46 para 
79 interessados, com um valor de investimento previsto na ordem dos 5.000.000,00 € (cinco milhões 
de euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta prorrogação também vem permitir uma maior maturação dos projetos, 
consciencializando os particulares das suas responsabilidade enquanto investidores em parceria com 
o ente público, neste caso, com o Município. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A proposta que agora se apresenta contém uma maior articulação com outras entidades, 
nomeadamente no âmbito do PIPITAL (Programa de Investimentos Públicos de Interesse Turístico 
para o Algarve), o que permite ir buscar financiamento para a zona histórica de Silves, e com as 
DLBC’s (Desenvolvimento Local de Base Comunitária), quer a nível urbano, quer a nível rural. -----------  
 ----------- Possibilita ainda maior exercício de cidadania; um maior impacto naquilo que se pretende 
sejam melhorias para a cidade, maior investimento para a cidade; maior alavancagem para os privados 
às candidaturas, maior clarificação dos investimentos. Com o reforço dos privados, e com entidades e 
programas todos envolvidos, irá dar maior coerência à candidatura com a articulação operacional 
maior da parte municipal e reabilitação urbana.” -------------------------------------------------------------------------  
--- -------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de Plano de Ação de 
Regeneração Urbana de Silves (PARU de Silves). ----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PROJETO DE 
REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL DE SILVES. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de versão final do projeto de 
regulamento e a sua remessa à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – CONSTITUIÇÃO DO DECIF (DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A 
INCÊNDIOS FLORESTAIS) 2016 –- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. ---------------------------------------  
 ----------- Presente protocolo, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de cooperação, 
mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – SILVES TOUR 2016 (8.ª EDIÇÃO) - DONATIVO A ENTREGAR À CRUZ 
VERMELHA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações do setor do desporto e cabimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, atribuir à Cruz Vermelha o montante de 2.500,00€ 
(dois mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA - EXECUÇÃO DE RAMAL PARA 
SANEAMENTO NA EN. 124 AO KM. 15-019 - MINUTA DE CONTRATO. ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, informação da Divisão Jurídica e Administrativa, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato mandatando a Exma. 
Sra. Presidente para sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 6. ------------------------  
 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
6. ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - CONTA DE GERÊNCIA DE 2015 - JUNÇÃO DE ELEMENTOS: 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E RELATÓRIO DE 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente conta gerência, informação da Divisão Financeira, certificação e relatório, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo que “este ponto é novamente sobre a conta de 
gerência. A Presidente da Câmara tem o poder de a enviar para o Tribunal de Contas, mas só quando 
estiver aprovada em reunião de Câmara e deliberado nesse sentido. ---------------------------------------------  
 ----------- De acordo com a Lei 169/99 de 18 de setembro, agora Lei 75/2013 de 12 de setembro, as 
contas dos municípios só podem ser aceites como validamente prestadas pelo Tribunal Contas, desde 
que tenham sido apreciadas pelo órgão executivo, o qual tanto poderá aprovar ou não aprovar. Na 
primeira hipótese (aprovado), cabe ao Presidente do órgão executivo remeter a Conta para o 
julgamento do Tribunal de Contas; na segunda hipótese (não aprovado) e esgotadas todas as 
possibilidades de entendimento, com unanimidade, no seio do executivo para a sua aprovação, a 
deliberação da remessa para julgamento do Tribunal de Contas, deve caber colegialmente ao órgão 
executivo. (…) Devem pois todos os membros executivo municipal, que participaram na reunião, 
independentemente da manutenção do sentido de voto e da não aprovação da conta, cuja legitimidade 
politica e jurídica se não contesta. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Não sendo sindicável por este Tribunal deliberar se este deve ou não ser remetido para o 
Tribunal de Contas, para julgamento, tal como é exigido no art.º 51.º.  --------------------------------------------  
 ----------- Esclarecer, individualmente, se, para além das divergências de natureza política já 
apresentadas nessas declarações de voto, que justificaram a reprovação da conta, deverão incluir a 
conta do município de Silves, refeita ou não de forma adequada à situação financeira e patrimonial do 
Município de Silves, nos termos da Lei dos princípios de contabilidade aplicáveis? ---------------------------  
 ----------- Se contém ou não erros e omissões ou irregularidades graves, situações de fraude que se 
traduzam em prejuízo para o erário municipal, pagamentos indevidos e afins, nos termos previstos - 
em caso afirmativo indicar os seus autores. Se, no seu entender, os sistemas de controle interno e os 
planos de prevenção de fraude e corrupção e de infrações conexas, o município concluir existir um 
sistema de prevenção de erros infrações financeiras e conexas. ----------------------------------------------------  
 ----------- Toda esta situação que foi apresentada na altura porque a Sra. Dra. Isabel Soares mandou 
(por sua conta) para o Tribunal de Contas porque, nós temos efetivamente competências para isso. 
Compreendo completamente, não estou a justificar nada e como receberem o certificado de contas, 
pedia agora e tendo em conta que esses prossupostos que vos levaram a não votar favoravelmente a 



 
 

 

 

 

conta de gerência, serem agora reavaliados e iria pôr novamente à consideração a Conta de Gerência 
de 2015.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa informou que “não participo nessa votação sem a Dra. 
Isabel Cabrita me esclarecer e também saber da CCDR se é possível voltar a votar sobre a Conta de 
Gerência quando não houve alteração do pressuposto e só anexação de documentos. Sobre a conta 
de Gerência, eu já dei a minha opinião, pelo que não me vou estar a repetir. -----------------------------------  
 ----------- Informo-a, Sra. Presidente, que na passada segunda-feira, dia 18 de abril, eu e o Sr. 
Vereador Dr. Paulo Pina, demos entrada na CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional) de um pedido de esclarecimento no sentido de saber se é possível uma segunda votação.  --  
 ----------- Partilho então o teor do nosso pedido: --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Exmo. Senhor ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve --------  
 ----------- Praça da Liberdade, n.º2 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 8000-164 Faro -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Pedido de esclarecimento. Câmara Municipal de Silves --------------------------------  
 ----------- Exmo. Senhor Presidente --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na passada reunião camarária de 13 de Abril corrente, a conta de gerência relativa ao 
ano de 2015, da Câmara Municipal de Silves, não foi aprovada com 4 votos contra do executivo 
não permanente e 3 votos a favor do executivo permanente. ---------------------------------------------------  
 ----------- Mais se deliberou" remeter à Assembleia Municipal para apreciação e votação". ------- ------ 
 ----------- Por deliberação de 25/10/2013, por unanimidade, "a vereação deliberou delegar as 
competências da Câmara Municipal na presidente, ora proposta à excepção das 
competências nos pontos 6,14 e 17". Do exposto decorre que a alínea ww) do n° 1 do art. 33° 
da lei 75/2013 de 12 de Setembro, enviar ao tribunal de Contas as contas do  município, está 
incluída na dita delegação.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Apresentamos declaração de voto, cujo teor se junta em anexo. ----------------------------------  
 ----------- Acontece que, o assunto se encontra novamente agendado para a próxima reunião do 
dia 20 de Abril de 2016. Agora com o documento da certificação legal de contas. -----------------------  
 ---------- Assim, e porque as contas da gerência de 2015 são as mesmas, nem podiam 
naturalmente ser diferentes, com o carácter urgente, solicitam-se os seguintes 
esclarecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- a) Pode a Exma Sra. Presidente levar o mesmo documento " Contas de Gerência de 
2015" para o Executivo deliberar novamente sobre o mesmo? -------------------------------------------------  
 ---------- b) O facto do mesmo documento " Contas de Gerência de 2015" se fizer agora 
acompanhar da Certificação Legal das Contas de acordo com a alínea e) do art° 77 da Lei n° 
73/2013 de 15 de Setembro, permite uma nova votação sobre aquele documento? --------------------  
 ----------- c) Deve a deliberação de 13/04/2016 ser alterada para nela também constar o envio 
para o Tribunal de Contas, ou tal se afigura desnecessário face à delegação da competência de 
25/10/2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pedem e esperam deferimento. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves 18 de abril de 2016 --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Fernando José Serpa Cabrita.” -------------  
 ----------- Pedia à Sra. Presidente que, junto do Presidente da CCDR, solicite, em nome de todos, que 
estes os esclarecimentos sejam prestados com caráter de urgência.“ ---------------------------------------------  
 ----------- Falou a Sra. Presidente dizendo “é bom que seja lido, pois clarifica todas as questões do FS, 
nomeadamente no ponto 3 em que são esgotadas todas as hipóteses de entendimento. Se bem se 
recordam, em 2011, a conta de Gerência foi levada mais do que uma vez a reunião de Câmara; outra 
situação é a da argumentação de não votar a conta de gerência. Os pressupostos que levaram ao voto 
contra foram apresentados, pelo que a argumentação que foi dada tem que ser válida relativamente á 
conta de gerência. Quando diz que eu tenho a competência. Eu tenho de enviar, mas tem que ser o 
órgão colegial a remeter para o Tribunal. Quando se delibera sobre uma coisa já deliberada, a anterior 
fica revogada. Tanto que não podia enviar para a Assembleia Municipal, sem a deliberação ser 
alterada. Quando foi a questão de secretariar as reuniões de câmara, demoram muito tempo, pois só 
tinham duas pessoas que pudessem dar o parecer necessário.”  ---------------------------------------------------  
 ----------- Interveio a Sra. Dra. Isabel Cabrita referiu que “não está em causa a possibilidade dos Srs. 
Vereadores votarem contra ou a favor, é um direito que lhes assiste. Situação diferente, são os termos 
que a deliberação tem que ter, para ser válida para quem interessa, ou seja para o Tribunal de Contas.  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Dra. Isabel Soares, na altura, remeteu ao Tribunal de Contas, que disse que os Srs. 
Vereadores têm direito de votar contra esgotadas todas as hipóteses, é a Câmara o órgão coletivo que 
tem que remeter para o Tribunal de Contas. A competência que está nesta Presidente, estava também 
na altura da Dra. Isabel Soares. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- As contas, no dia 30, têm que estar no Tribunal de Contas! Mantendo ou não mantendo o 
mesmo sentido de voto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “eu acho por bem que este assunto volte à 
próxima reunião, pois quero ter a certeza do que vou fazer.” ---------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina salientou que “o que vai acontecer é que o Tribunal pode 
devolver as contas para nova apreciação.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita disse que “a conta gerência, passada ou chumbada, tem que ir para 
Tribunal de Contas e tem que constar na deliberação a questão de ir para a Assembleia Municipal.”  ---  
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo que “gostava que tivessem em consideração tudo 
o que aqui foi dito, e que leiam bem o documento. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mudaram-se os pressupostos. Não votaram contra a conta de gerência, votaram sim a favor 
de juntar mais documentação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A minha competência não permite remeter documentação que não tenha sido aprovada. ------  
 ----------- Eu hoje vou passar na CCDR, antes de ir para AMAL – Comunidade Intermunicipal do 
Algarve, para saber da disponibilidade deles, porque têm poucos funcionários.” -------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE 2015 - JUNÇÃO DE 
ELEMENTOS: INFORMAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA. --------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, informação da Divisão Financeira, certificação e relatório de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por unanimidade, voltar à próxima reunião. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 quarenta 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.  ------------  
 

 

 


