
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 15  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016  ---------------------------------  
 ----------- Aos vinte e sete 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 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 4.536.658,07 € (quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e 
oito euros e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 519.771,04 € (quinhentos e 
dezanove mil, setecentos e setenta e um euros e quatro cêntimos). -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse “dou início à reunião de Câmara 
ordinária pública de 27 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. ---------------------------------------------------  
 ----------- Passo agora a prestar duas informações: ---------------------------------------------------------------------- . 
 ----------- 1. Já foram colocadas cadeiras mais adequadas na Casa Mortuária de Silves, pois as que lá 
estavam eram em plástico. Pretendemos executar algumas melhorias, por forma a dignificar aquele 
espaço. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. Foram assinados os contratos-programa, no Salão Nobre, e entregues as primeiras 
tranches às coletividades.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a dar conhecimento das intervenções que estão a decorrer nas 
freguesias do concelho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “A equipa do betuminoso está em São Marcos da Serra; os calceteiros em Silves e Armação 
de Pera; os pintores também em Silves e Armação de Pera; e os pedreiros em Armação de Pera e São 
Bartolomeu de Messines.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Luís deu as suas informações: ----------------------------------------------------  
 ----------- “De 27 a 30 abril, haverá atividades para mães e filhos, nas Piscinas Municipais, no âmbito 
das comemorações do dia da Mãe;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Dia 29 pelas 18h00, a Biblioteca Municipal recebe um workshop sobre Marchas. ------------------  
 ----------- Dias 29 e 30 pelas 21h30, regressam as “Noites ao Teatro”, no Teatro Mascarenhas 
Gregório, com a peça “O menino das blusas” da autoria de Luís Campeão e Nuno Martins; ----------------  
 ----------- Dia 30 pelas 17h00, haverá uma palestra na Biblioteca Municipal, sobre educação alimentar, 
designada por “Estratégia para melhores escolhas alimentares”; ---------------------------------------------------  
 ----------- Também no dia 30, na Biblioteca Municipal decorrerá mais uma rúbrica “Contos em Família”, 
para crianças dos 3 aos 6 anos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 30, o Jornal Terra Ruiva comemora o seu 16.º aniversário, com um encontro 
com leitores e discussão sobre leitura concelhia; ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O dia 1 de maio coincide com o Silves Tour (evento de caráter solidário) - este grande evento 
desportivo, por se realizar neste dia, terá direito a outras atividades tais como petiscos de caracóis.” ---  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 26 de abril de 2016, o valor 
dos fundos disponíveis é de 2.361.711,14 € (dois mil, trezentos e sessenta e um euros, setecentos e 
onze cêntimos e catorze cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

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

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto iniciou a sua intervenção solicitando ”Sra. Presidente, 
se possível na próxima reunião faça-nos chegar a Ordem de Trabalhos das reuniões da AMAL, para 
vermos quais os assuntos tratados. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como está a situação do registo da marca Laranja?” -------------------------------------------------------  

 ----------- Respondeu a Sra. Vereadora Luiza Luís que “a marca da Laranja foi registada antes da sua 
apresentação, sendo que o logotipo “Capital da Laranja Silves” faz parte desse registo. A marca 
“Vinhos de Silves” também foi registada, pois não estava.” -----------------------------------------------------------  

 ----------- Tomou a palavra do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “solicito, novamente, os 
esclarecimentos que pedi durante este mês.” Ao que a Sra. Presidente retorquiu que “na verdade 
ainda não foi possível dar-lhe as respostas pretendidas, mas vamos tentar fazê-lo na próxima reunião.”  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou se “o parecer sobre a conta de gerência 2015 
(incorporação do saldo) já foi solicitado à CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional)?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Luís disse que “o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou, na reunião 
do dia 13 de abril, qual o custo de cada refeição fornecida por uma empresa externa? Esclareço que é 
um 1,18 € (um euros e dezoito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CONCELHIO, 
PARA PROJETO PARQUE TEMÁTICO “PARQUE DAS DESCOBERTAS”, SITOS EM PONTE VELHA 
E VALIM, EM PÊRA/ALCANTARILHA.--------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Capital Vip - Investimentos Turísticos e Hoteleiros, S.A. ----------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Plantas de 
Ordenamento, de Condicionantes, da Reserva Ecológica Nacional (REN), de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  O Sr., Vereador Dr. Paulo Pina, interveio questionando, “na informação que vem 
relativamente ao PDM que está em vigor não está previsto este tipo de equipamento, correto?”. ---------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra esclareceu que “, o PDM que está em vigor não 
prevê uma impermeabilização nesta área, mas a mesma será incluída na revisão do PDM que está em 
curso, sendo prevista uma edificação para este fim.” -------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra concluindo que “então em princípio vai ser 
previsto este equipamento no PDM, e se não se vier a concretizar, voltará à situação original?” A Sra. 
Presidente confirmou, que efetivamente assim será. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra aludindo que “tenho duas situações a 
abordar;  
 ----------- 1.º - Têm a ver com uma preocupação que tenho e que está ligada diretamente a este 
assunto, por também ser relativa a um parque temático, o “Fiesa”. Penso que seja do conhecimento de 
todos que este parque, no próximo ano, vai deixar o nosso concelho, vai para Lagoa. Queria deixar 
uma congratulação ao empresário que teve anos e anos há espera na expectativa de serem criadas 
condições para continuarem no nosso concelho, mas infelizmente isso não se proporcionou, as 
condições não foram criadas, é de lamentar esta situação. -----------------------------------------------------------  
 ----------- 2.º Outra situação que gostaria de referir e estranho é que para as explicações relativas ao 
PDM e ao Urbanismo sempre esteve presente o Sr. Arq.º João Matias. Não sei se está de féria, ou 
doente, ou o que se passa para ele não estar presente e esclarecer-nos sobre estes aspetos. Não 
estão em causa as explicações dadas pela Sra. Presidente, que têm esta área na sua competência, 
mas eu pessoalmente estranho a ausência do Sra. Arquiteto, quando era ele que vinha dar as 
informações técnicas e não políticas sobre os processos, e este era um dos assuntos em que era 
importante que ele se tivesse pronunciado e mais uma vez menciono, não pondo em causa o que a 
Sra. Presidente referiu”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra esclarecendo que “relativamente à sua primeira 
intervenção sobre a falta de criação de condições para a “Fiesa” ficar no nosso concelho, tal não se 



 
 

 

 

 

deve ao Município de Silves e que isso fique bem claro, pois da nossa parte elas estão todas criadas, 
estamos absolutamente confortáveis com isso. Não temos culpa de os proprietários dos terrenos 
especularem em termos imobiliários, e que queiram vender uma faixa do terreno, que faltava ao 
“Fiesa”, por um valor exorbitante, toda a questão da falta de condições resume-se a uma falta de 
entendimento entre os particulares. Da parte da câmara as condições técnicas foram e estão todas 
criadas”.  
 -----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto esclareceu “eu não mencionei o nome da Câmara 
Municipal, relativamente à responsabilidade de não se terem sido criadas as condições para a “Fiesa”, 
continuar no nosso concelho”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio referindo que “vejo com muito apreço a 
instalação de um novo parque temático no nosso concelho, mas com a experiência que já temos de 
outro parque no concelho, vejo isto muito difícil de ser implementado, porque o nosso mercado turístico 
não pode sustentar tantos parques, mas estou convicto que a Câmara Municipal de Silves tudo fará 
para que este projeto se concretize”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o interesse público concelhio da 
pretensão e a remessa do presente à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, EM PRÉDIO SITO NA 
PANASQUEIRA, BARRANCO DO OLIVAL, ARMAÇÃO DE PÊRA – PROJETOS DAS 
ESPECIALIDADES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jorge Miguel Sintra da Encarnação -------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridas as condicionantes da 
deliberação da Câmara Municipal de Silves de 23 de março de 2016, aceitar os projetos das 
especialidades e emitir o correspondente título. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO 
A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SITA NA RUA ALEXANDRE HERCULANO, PERA, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PERA. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Fernandes Martins. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a dispensa de estacionamento e aprovar 
o projeto de arquitetura, nos termos e condições da informação. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A HABITAÇÃO EM 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM CANAIS, TUNES. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nuno Ricardo da Palma Guerreio. ---------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE DEMOLIÇÃO DE PARTE DO EDIFÍCIO EXISTENTE E 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, DESTINADO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, EM PRÉDIO SITO NA 
RUA ALEXANDRE HERCULANO, N.º26, SILVES ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Ester Martins Quintas Pinto. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer Direção 
Regional de Cultura do Algarve, 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 – PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS AO 
PRÉDIO SITO NA RUA ATRÁS DOS MUROS, SILVES. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas., de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio e declarou “a Sra. Presidente, como 
responsável pela proteção civil, deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a 
segurança de pessoas e bens.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a proprietária para, no prazo de 30 
(trinta) dias proceder à execução dos trabalhos constantes do Auto de Vistoria, sem prejuízo da 
imediata execução de tudo o que se mostre necessário à salvaguarda da segurança de pessoas e 
bens. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A MORADIA SITO NO LOTE 28, SILVES. ------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Públicas, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio e declarou que “a Sra. Presidente, como 
responsável pela proteção civil, deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a 
segurança de pessoas e bens.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do Lote 28 para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, promover a execução dos trabalhos constantes do Auto de Vistoria, bem como 
notificar a requerente do teor da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera remeter o presente à DSUA (Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente) para 
cumprimento do exposto no penúltimo parágrafo do mencionado Auto de Vistoria. ----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ANO LETIVO 
2016/2017 (CONCURSO PÚBLICO, DE ACORDO COM A ALÍNEA B) DO N.º1 DO ARTIGO 16.º 
CONJUGADO COM O DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º, AMBOS DO CÓDIGO 
DOS CONTRATOS PÚBLICOS). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “tenho algumas dúvidas, porque 
estranho que em relação a este procedimento ele seja diferente daquilo que nós aprovamos aqui à 
cerca de 2 meses atrás, em que aprovamos um plano de transportes com determinadas condições que 
incluía um determinado número de circuitos pressupondo um montante, de 900.000,00 € (novecentos 
mil euros) e que agora venha à reunião de câmara, um procedimento concursal com um montante 
inferior, no valor de 700.000,00€ (setecentos mil euros) àquele que foi aqui aprovado anteriormente. 
Achei que se houvesse qualquer outra situação e por isso fiz um compasso de espera, antes de 
intervir, na esperança que fosse dada alguma informação extra. Penso que seria legitimo antes de 
procedermos à deliberação sobre um assunto que à partida me parece diferente do que foi 
anteriormente aprovada, pudéssemos perceber o que está em causa e inclusivamente alterar, se for 
caso disso, o plano de transportes que aqui foi deliberado a 17 de fevereiro de 2016. Baseando-me no 
que foi hoje aqui apresentado, com um valor totalmente diferente, seria admissível que houvesse 
diferença de alguns euros, mas também não percebo o que está por de trás disto, talvez depois de 
esclarecido perceberei, mas julgo que deveria haver uma informação explicando porque houve esta 
redução no valor a adjudicar, pois o procedimento deveria estar de acordo com o que foi aprovado no 
plano de transportes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra passou a explicar que “o que se aprovou a 
17/2/2016, foi uma proposta de plano de transportes que pretende dar resposta a todos e quaisquer 
tipos de transportes, para que se possam colmatar as necessidades existentes e atendendo também 
às verbas que estavam destinadas para esse fim. Essa proposta foi elaborada pelo Setor da Educação 
otimizando tudo o que fosse possível, tendo-se para isso consultado os diretores das escolas. -----------  
 ----------- A seguir a essa proposta, reuniu-se com a divisão financeira do município, verificando 
efetivamente o que são os gastos de transportes relativamente aos circuitos que se têm acrescentado, 
porque o grande problema passa pelo acréscimo de alunos ao longo de todo o ano letivo. -----------------  
 -----------  Assim, houve uma primeira etapa de concertação com as direções das escolas, onde foram 
avançadas todas e quaisquer necessidades nesta matéria, e uma segunda etapa, já com a 
colaboração da Divisão Financeira, onde foram contabilizados todos os circuitos de todos os circuitos, 
incluindo os que entretanto foram sendo acrescidos ao longo do ano. ---------------------------------------------  



 
 

 

 

 

  ---------- Obtidos estes concretos e reais dados chegámos a esta proposta que constitui uma 
prestação de serviços que é, como é óbvio, complemente diferente do plano inicial. Dai haver essa 
diferença entre o proposto no plano e o constante na informação de abertura de concurso”. ---------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís, tomou a palavra referindo “no concurso do ano passado o valor 
foi inferior já com essa otimização. A proposta que veio inicialmente contemplava o número máximo de 
dias possíveis, mas que não correspondia ao número efetivo real de dia de aulas, logo aqui houve um 
corte nos valores anteriormente assumidos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Se for comparar com o valor do concurso do ano passado, existe efetivamente um aumento, 
porque como sabe houve aqui situações que vieram a reuniões de câmara para aprovação porque o 
valor estava a aumentar devido à existência de mais alunos a serem incluídos e agora na proposta 
deste ano essas situações já estão devidamente incluídas. Como a Sra. Presidente explicou, houve 
uma abordagem com os diretores das escolas e posteriormente com a financeira e fez-se um ajuste à 
realidade”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou reafirmando “se eu não soubesse os valores, que as 
senhoras Presidente e Vereadora acabaram de referir, o que era lógico de acontecer era que 
houvesse um acréscimo do valor à proposta já deliberada em fevereiro e não uma diminuição do valor 
a ser adjudicado, porque se estamos a contemplar os acréscimos de alunos acrescidos aos circuitos, 
que não estavam previstos no concurso do ano transato, e porque o plano previa que eram precisos 
novecentos mil euros e agora em abril vêm a abertura de concurso para a mesma prestação de 
serviços, onde já só são precisos setecentos mil euros, gostava de perceber afinal de onde foi retirado 
esta diferença de duzentos mil euros, e conseguir-se dar a mesma qualidade e os mesmos circuitos 
inicialmente previstos no plano. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que acho mal nisto tudo, é que estas situações e alterações dever-nos-iam ter sido 
explicadas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo novamente “o que lhe foi apresentado e 
uma vez que lê, e sei que o faz, foi um plano de transportes escolares que vinha assinada pela 
vereação e pela Divisão da Educação, Desporto, Juventude e Ação Social (DEDJAS), que foi 
consertado com os diretores das escolas, como referi anteriormente e foi essa a programação que lhe 
foi apresentada em fevereiro. Quer os cálculos, quer toda a envolvência, foi elaborada pelo sector da 
educação, independentemente dos valores, era uma proposta com cálculos feito por eles, agora o que 
lhes chega é uma proposta de abertura de concurso para uma prestação de serviços de transportes 
escolares, em que todos os cálculos foram revistos em conjunto com a Divisão Financeira e aqui eles 
têm que se basear em situações concretas e objetivas dos gastos que se teve ao longo do ano e, 
incluindo os gastos extra que existiram no decorrer deste ano letivo, assim como os circuitos 
adicionados, chegando assim a este valor base. Os circuitos serão garantidos na mesma, mas não 
com os pressupostos pensados para o plano inicial e que foi anteriormente aprovado, daí que agora o 
que veio a aprovar é efetivamente uma prestação de serviços que foi consertada com a Divisão 
Financeira e o Setor da Educação, dando resposta aos circuitos aí explanados e é esse o valor que foi 
calculado e definido para se dar inicio ao concurso para a prestação de serviços de transportes 
escolares para o ano letivo 2016/2017”. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio sugerindo “com as dúvidas levantadas pelo 
senhor vereador Dr. Paulo Pina, penso que era preferível que viesse para a próxima reunião uma 
informação dos setores envolvidos explicando todos os factos que a Sra. Presidente acabou de indicar, 
para que consigamos perceber os trâmites que levaram a esta alteração de valor do plano inicial para 
esta proposta de abertura de concurso”.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente solicitou que fosse chamado à reunião, o Chefe da Divisão Financeira, Dr. 
Ricardo Jorge, para que esclarecesse todas as dúvidas, visto que a proposta deve ser votada hoje. ----  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra colocou a seguinte questão ao Dr. 
Ricardo Jorge, “gostaria de ser esclarecido de certas situações que pertencem à área financeira, 
porque a minha dúvida neste processo é que nós aprovamos em fevereiro uma proposta de plano de 
transportes no valor de 900 mil euros e hoje vem o procedimento à reunião de câmara no valor de 700 
mil euros, ou seja menos 200 mil euros, e eu não consigo perceber de onde foram retirados estes 
valores, e que se consiga dar na mesma, a resposta necessária a esta prestação de serviços. -----------  
 ----------- Outra situação que também não percebo é porque é que a Divisão Financeira não se 
pronunciou sobre a aprovação do plano de transportes, se o que estava em causa eram verbas e por 
isso se calhar algumas das situações que só foram detetadas posteriormente poderiam ter sido, 
aquando da elaboração do plano. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Dr. Ricardo Jorge tomou a palavra concordando que “sim, o plano deveria ter vindo 
primeiro à financeira, para que existisse logo uma articulação com o setor da educação que estava a 
elaborar o plano, mas não tendo acontecido, quando veio a nós para se lançar a concurso, verificou-se 
tudo o que foi adjudicado o ano passado, mais os acréscimos efetuados ao longo do ano, mais a 
inserção de novos circuitos a concurso e verificamos que o valor era muito inferior, em cerca de 200 
mil euros, ao valor que estava proposto no plano de transportes escolares aprovado em fevereiro, isto 
aliado ao facto do Orçamento de Estado, que saiu para este ano, em março, limitar o não aumento da 
despesa em “prestações de serviços não especificados” em relação ao que foi adjudicado e pago o 
ano passado. Não podemos passar esses limites. Logo aí, restringiu-nos ao valor máximo de 700 mil 
euros e essa é a razão principal, o cumprimento da lei. Nós estamos a falar de preços base, isto é um 
concurso público e quando for lançado à concorrência os valores vão baixar em média um terço ou 
mais. O ano passado abrimos um concurso por 700 mil euros, e acabamos por adjudicar somente 500 
mil euros, e este ano de certeza que se vai passar o mesmo. Que fique esclarecido que este valor é 
um teto máximo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, referiu “mas isso também aconteceria mesmo que fossem os 
900 mil euros, correto?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Ricardo Jorge esclareceu “não, porque se fossemos aos 900 mil já estávamos a 
ultrapassar o limite do ano passado e a lei por agora não o permite. Este artigo é muito controverso e 
já foram pedidos vários pareceres à Associação Nacional de Municípios, em conjunto com todas as 
câmaras do Algarve, porque poderíamos ter mais alunos a transportar que no ano passado e não sei 
como eles resolveriam a situação”.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio referindo “não sei se percebi mal, mas referiu que 
foram acrescentados novos circuitos, não? E se houverem novos circuitos, já não estamos a falar no 
mesmo produto final, correto? O Dr. Ricardo Jorge, confirma que não, mas explica “a questão é que a 
lei engloba no mesmo produto, o serviço é classificado na mesma classificação de “transportes não 
especificado de passageiros”, e lei não é clara, neste sentido. Esta foi uma das situações identificadas, 
e não é a única, também a das refeições escolares é uma dessas situações, mas vamos abrir o 
concurso na mesma, o serviço vai ficar salvaguardado”. --------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina continuou mencionando, “o que gostaria que me fosse 
esclarecido e partindo do princípio que os serviços funcionam devidamente, que estes 900 mil euros 
que foram calculados pressuponham um serviço com uma determinada qualidade e penso que a 
questão dos dias, que a Sra. Vereadora Luiza Luís referiu anteriormente, terá aqui algum impacto, mas 
em função de um determinado número de dias, de viagens se isso justifica realmente esta diferença de 
valores”. O Dr. Ricardo Jorge passou a elucidar, que os dias de viagens contabilizados foram uma 
falha que foi verificada, pois havia muitos circuitos que contabilizavam 220 dias e na realidade eles só 
prestavam 180 a 190 dias no máximo, representa aqui menos 50 a 60 mil euros. Os alunos têm que 
ser todos transportados independentemente do número de viagens que eles façam”. ------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina; retomou referindo “o que está aqui em questão é que deveria 
haver uma informação dos serviços explicando todos esses trâmites e o que é estipulado por lei e que 
me esclarecesse como foi reduzido este valor e retirados os 200 mil euros. Já vimos que 50 a 60 mil 
euros foram reduzidos dos dias a mais que tinham sido contabilizados, e os outros 150 mil, têm a ver 
com alguma restrição financeira?”  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Ricardo Jorge esclareceu que “foram retirados os que não afetam em nada o devido 
funcionamento do serviço, e depois baixou-se o preço base. É o cumprimento da lei baseada no 
orçamento de estado deste ano, se nós pudéssemos ir até aos 900 mil euros, nós proponhamos uma 
alteração orçamental e iriamos até esse valor. A questão aqui não é financeira, mas sim legal, passou 
a existir, a partir do final de março, quando foi aprovado o novo orçamento de estado, depois do plano 
já ter sido aprovado por vós com o valor de 900 mil euros.------------------------------------------------------------  
 ----------- Anteriormente a esta alteração, havia restrições, mas poderíamos aumentar desde que 
aplicássemos uma redução, e agora nem nos deixam aumentar, o que é adjudicado este ano não pode 
ultrapassar o que foi pago no ano passado num contrato com o mesmo objeto”. -------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra finalizando que “a proposta que veio em fevereiro, veio 
porque tínhamos que apresentar a documentação e tínhamos timings a cumprir, mas entretanto houve 
alterações na legislação como já aqui foi referido daí terem surgido alguns constrangimentos”. -----------  
 ----------- Presente informação da secção de aprovisionamento e cabimentos de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria com os votos favoráveis do executivo permanente e 
dos vereadores do PSD, aprovar o plano de transportes escolares 2016/2017, aprovar e autorizar a 
aplicação do procedimento por consulta pública à contratação referenciada, a despesa previsível de 
704.225,00 € (setecentos e quatro mil, duzentos e vinte e cinco euros) acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, distribuída por circuitos/lotes conforme descrito no Anexo I “Preço Base”, no caderno de 
encargos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo, e a composição do júri, tudo 
nos termos da informação bem como emitir parecer favorável à contratação e à remessa do presente à 
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os vereadores do PS abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROCESSO DA COMERCIALIZAÇÃO DAS ATAS DO X CONGRESSO 
INTERNACIONAL “A CERÂMICA MEDIEVAL NO MEDITERRÂNEO – SILVES 2012”. ----------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Cultura, Turismo e Património, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação, fixando os preços 
da venda da publicação em epígrafe nos montantes propostos, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor. ----  
 
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE PREFERÊNCIA DO PRÉDIO, SITO NO BAIRRO CHE SILVENSE-LOTE 13, ENXERIM EM 
SILVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O N.º 649/1986030, 
INSCRITO NA MATRIZ URBANA SOB O N,º 4682, DA FREGUESIA DE SILVES. ----------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria da Conceição Santos Batista Cabrita. --------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e caderneta predial 
urbana de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência e a remessa 
do presente à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
“CAFÉ PERA DOCE”, SITO NA RUA ALMEIDA GARRETT, N.º9, ALCANTARILHA, DAS 02H00 PARA 
AS 04H00, DURANTE TODO O ANO. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Marta Caetano. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente, parecer da União de Freguesias de Alcantarilha e Pera e 
relatório de Ocorrência da GNR – Destacamento Territorial de Silves, de que se anexam fotocópias e 
se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, oficiar a União de Freguesias das reclamações 
existentes no processo, bem como do esclarecimento que entender prestar acerca do pedido de 
alargamento de horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO COM MÚSICA AO VIVO, NA ESPLANADA DO APOIO DE PRAIA, SITO NA PRAIA DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, COM INÍCIO ÀS 22H00 E TÉRMINO ÀS 03H00.  
 ----------- REQUERENTE: Arte Náutica - Investimentos Turísticos, Lda.. ------------------------------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pera, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir a licença solicitada. -----------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, PARA A 
REALIZAÇÃO DO EVENTO "MERCADO À MODA ANTIGA", NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2016, 
EM SÃO MARCOS DA SERRA – RATIFICAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa e Instrução de São Marcos da Serra. -----------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de São Marcos, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exa. Sra. Presidente de 
22 de abril de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA PARA VENDA AMBULANTE NO EVENTO "POR 
ATALHOS DO REMEXIDO", NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2016, EM SÃO MARCOS DA SERRA – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sociedade Recreativa e Instrução de São Marcos da Serra. -----------------------  
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exa. Sra. Presidente de 
22 de abril de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 – ASSUNTO – PROCESSO DE UM LAVADOR DE VIATURAS, ATRAVÉS DO 
CONTRATO EMPREGO- INSERÇÃO (CEI) - TRANSFERÊNCIA DE VERBA. ---------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira, cabimento e informação da Divisão de Recursos 
Humanos, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos termos 
da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – Proposta de Alteração ao Orçamento n.º 7. ------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, 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. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano n.º 7. --------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – CONTA GERÊNCIA 2015. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório de contas 2015, informações da Divisão Financeira, Certificação do Revisor 
de Contas e parecer da CCDR, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a ler o parecer enviado pela CCDR (Comissão de coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve), em resposta ao solicitado pelos senhores vereadores não 
permanentes da bancada PS, na passada reunião de câmara; ------------------------------------------------------  
-----------“a) Pode a Ex.ª Sr.ª Presidente levar o mesmo documento "Contas de Gerência 2015" para o 
executivo deliberar novamente sobre o mesmo?- ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- b) O facto do mesmo documento "Contas de Gerência 2015” se fizer agora acompanhar da Certidão 
Legal de Contas de acordo com a alínea e) do artigo 77.

9
 da Lei n.º 73/2013 de 15 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 
contas, ou tal se afigurar desnecessário face à delegação de competências de 25.10.2013. ------------------------------  
 ------------- Conforme melhor consta do referido pedido de esclarecimentos vem afirmado e passamos 
a citar, que: " Na passada reunião camarária e 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 voto a favor do executivo permanente". ------------------------------------  
 ---------- A principal razão para a não aprovação da Conta de Gerência radicou segundo 
as declarações de voto dos vereadores acima referidos, no facto da mesma Conta não vir 
acompanhada da Certificação Legal das Contas elaborada pela sociedade revisora oficial das 
Contas do Município de Silves - " G. Marques ROC., Unipessoal Lda”. --------------------------------  
 ---------- Sem pretendermos expender qualquer juízo e valor quanto à razão invocada, sempre se 
poderá dizer em abono da verdade, que a 'Certificação Legal das Contas" constante do artigo 
45.

0
 do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas aprovado pela Lei n.

º
 140/2015 de 7 

de setembro e nela constando em anexo, quer pelos requisitos quanto à sua elaboração, objeto e 
análise refletidas no respetivo relatório, quer quanto ao rigor técnico que lhes é exigido, são um 
elemento fundamental para a tomada de qualquer decisão naquele âmbito. ------------------------------  
 ----------- Assim, salvo melhor opinião, e passando a responder às alíneas a) e b) das questões acima 
elencadas, dir-se-á, que ultrapassada que seja a falta de apresentação desta certificação, nada 



 
 

 

 

 

impede legalmente que esta, juntamente com a conta de gerência de 2015, seja levada pela 
Sra. Presidente da Câmara novamente à votação do executivo para aprovação. ---------------------------  
 ----------- Note-se que, colocada à votação a aprovação da “Conta de Gerência 2015”, duas 
situações podem acontecer, ou a conta é aprovada ou a conta é reprovada. --------------------------------  
 ---------- No primeiro caso, e nos termos do n.

0
 20 da delegação de competências de 23 de outubro 

de 2013, caberá à Sra. Presidente da Câmara "Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município" 
- alínea ww) do n.

0
1 do artigo 33.) da Lei n.

0
 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------  

 ---------- No segundo caso, ou seja, na hipótese de reprovação das contas - e esgotadas todas as 
hipóteses de entendimento ou unanimidade o seio do executivo para a sua aprovação - a 
deliberação de remessa (obrigatória) para o julgamento pelo Tribunal de Contas cabe 
colegialmente ao órgão executivo (sublinhado nosso). Donde resulta que se o executivo não deliberar 
pela sua remessa ao Tribunal de Contas, esta conta não é considerada por aquele órgão 
jurisdicional como validamente prestada. E aquele Tribunal só se pronuncia sobre contas 
validamente prestadas atribuindo-lhes assim eficácia externa perante terceiros. ---------------------------  
 ---------- Não sendo a conta validamente prestada, os membros do executivo incorreriam na 
infração de não prestação de contas, prevista na alínea n) do artigo 65.

0
 da Lei de Organização e 

Processo do Tribunal de Contas aprovada pela Lei n.
0
 no 98/97 de 26 de agosto com a atual redação 

dada pela Lei n.
0
20/2015 de 09 de março, nesta republicada em anexo, e sancionada com 

multa mínima de 25UC e máxima de 180UC nos termos do n.º2 do mesmo artigo. -------------------------  
 ----------- Quanto à terceira e última questão suscitada pelos Srs. Vereadores e constante da alínea c) 
acima transcrita, a deliberação de 13.04.2016, não carece de ser alterada por desnecessária 
porquanto uma nova deliberação de aprovação ou reprovação se lhe sobrepõe revogando tácita 
ou expressamente a anterior sobre a matéria. ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Finalmente refira-se que o Tribunal de Contas sobre uma situação idêntica verificada no 
passado na Câmara Municipal de Silves, no processo que tomou o n.

º 
18793/2011, em 

despacho judicial notificada à mesma, referente à prestação de contas re lativas ao ano 2011, 
expendeu o entendimento que viemos a fazer na presente informação. ------------------------------------  
Assim, e por nada mais a haver a referir, e julgando ter dado resposta ao solicitado, é o que nos 
cumpre informar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa entregou a seguinte declaração de voto, depois do 
conhecimento do parecer por parte da CCDR: ------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------Declaração de Voto------------------------------------------------------------ 
-------------A apresentação e discussão do Relatório e Contas de 2015, é o mais fiel retrato da postura assumida 
pelo executivo permanente CDU em relação à oposição, que por acaso até está em maioria.-- -------------
Recusando linearmente apresentar a Certificação Legal das Contas, o executivo permanente viu na reunião de 
Câmara de 13 de Abril de 2016, reprovada a Conta de Gerência de 2015 e a respetiva  
Aplicação de Resultados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Fruto de um malabarismo jurídico-administrativo, o assunto foi novamente agendado estando hoje em 
apreciação e votação, já acompanhado da respetiva Certificação Legal das Contas e Relatório de 
Conclusões e Recomendações de Auditoria emitido nos termos da alínea e) do art.º 77 da Lei n

.º
 73/2013 de 

15 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultrapassada a falta de certificação das Contas, o Partido Socialista considera no entanto que se mantêm 
algumas das considerações anteriormente identificadas. ----------------------------------------------------------------
Neste sentido, e considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) 
Que a deficiente implantação da Contabilidade de Custos não permite uma real avaliação do desempenho da 
atividade autárquica; --------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Que 
algumas das recomendações da auditoria expressas no relatório de 2014, não foram atendidas em 2015, 
nem justificadas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Que as 
informações disponibilizadas não permitem avaliar o grau de eficácia dos procedimentos do controlo interno 
de acordo com o regulamento Interno em vigor; ------------------------------------------d) Que as informações 
contidas no Relatório de Gestão não permitem uma avaliação sustentada da veracidade das respetivas 
demonstrações financeira; -----------------------------------------------------------e) Que o grau de execução das 
Despesas, nomeadamente no nível do Investimento é extremamente reduzido. ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
-------------Os vereadores do Partido Socialista decidem pela abstenção na votação da Conta de Gerência de 
2015, assim como relativamente à proposta de Aplicação de Resultados de 2015. ---------------------------- 



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra finalizando “após a leitura do parecer da CCDR, devo 
sublinhar o seguinte: sempre que houver questões e que queiramos submeter a parecer da CCDR, 
estas devem ser acompanhadas da necessária fundamentação e enquadramento, isto porque nos 
chamaram a atenção para o facto de aquele pedido de parecer, que foi entregue pelos membros do 
Partido Socialista, não estar fundamentado nem contextualizado, o que impediria que se 
pronunciassem acerca do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Referiram ainda que sempre que surjam situações destas, os pedidos de emissão de parecer 
devem ser solicitados pelo próprio órgão, o que neste caso acabou mesmo por vir a acontecer, porque 
caso contrário haverá custos associados que têm que ser pagos. --------------------------------------------------  
 ----------- Em relação ao teor do parecer gostaria de destacar dois aspetos: -------------------------------------  
 ----------- 1) A chamada de atenção para as possíveis consequências da remessa da Conta de 
Gerência rejeitada para o Tribunal de Contas, sem deliberação expressa do órgão para esse efeito, o 
que poderia acarretar a aplicação de uma multa, a cada um de nós, no montante mínimo de 25 UC’S 
(2.500,00€) até a um máximo 180 UC’s. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) E acrescentar que, tal como consta do parecer, eu poderia trazer a conta de gerência 
novamente à reunião de câmara, independentemente, de ter novos elementos ou não. ---------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa finalizou solicitando “que seja enviado com carater 
urgente à CCDR, uma questão pendente do universo do orçamento que o Dr. Paulo Pina têm colocado 
nas duas últimas reuniões, e o que está aqui é somente uma questão de legalidade e não politica. ------  
---------DELIBERAÇÃO: Encontrando-se presente a Sra. Presidente Rosa Palma, os Srs. Vereadores 
permanentes Mário Godinho e Maria Luísa 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 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, bem como a certificação 
legal de contas e o parecer sobre as mesmas, apresentado pelo revisor oficial de contas. ------------------  
 ----------- São aprovadas, por maioria, com três (3) votos a favor do executivo permanente e a 
abstenção dos vereadores do PS e do PSD. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 73/2013 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. -----------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2015. ------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por maioria, aprovar a proposta de aplicação de resultados, com 
três (3) votos a favor do executivo permanente, e a abstenção dos vereadores do PS e do PSD. Mais 
se delibera remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e deliberação.------------------------------------  
 ----------- 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 quinze 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.  ------------  
 
 


