
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 26  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ----------------------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE JULHO DE 2016  --------------------------------  
 ----------- Aos vinte dias do mês de julho 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, Mário José do Carmo Godinho, Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, Joaquim Manuel Silva Gonçalves, Dr. 
Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina. ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Rogério 
Santos Pinto, substituído pelo Sr. Joaquim Manuel Silva Gonçalves, que lhe seguia sucessivamente na 
lista. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho D’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 7.134.679,84 € (sete milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove 
euros e oitenta e quatro cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 383.187,58 € (trezentos e 
oitenta e três mil, cento e oitenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos). -------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando que: ----------------------------------------------  
 ----------- “Como é habitual, passamos à gravação da reunião de Câmara. Servirá como elemento de 
auxílio para quem está a transcrever a ata e, se houver alguma dúvida no que aqui se diz, ser 
esclarecida na gravação. Esta será apagada após a aprovação. ----------------------------------------------------   
 ----------- Com a concordância de todos os presentes fica acordado que, depois da reunião de Câmara 
ordinária pública de 3 de agosto, serão interrompidos os trabalhos, sendo retomados com a reunião de 
Câmara ordinária de 31 de agosto, seguindo-se a periodicidade normal das reuniões de Câmara. -------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa informou que “não estarei presente nas reuniões de 
Câmara de agosto, fazendo-me substituir por quem me segue na lista.” ------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente dizendo “amanhã, pelas 15h00, será inaugurada a estação 
elevatória que ligará Algoz e Tunes. Contará com a presença do Sr. Presidente da “Águas do Algarve, 
S.A.” Eng.º Joaquim Correia Peres, e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente Dr. Carlos Martins. -------  
 ----------- Estamos a tentar perceber o que é que levou a Corporação de Bombeiros de Silves a retirar 
os seus homens de Alcantarilha, uma vez que se considera esta vila como um ponto estratégico por, 
em termos geográficos, possibilitar uma resposta mais rápida e eficaz, apesar de não ser reconhecido 
como tal pelo CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro). Nós estamos sempre ao lado das 
corporações, dai estarmos a tentar perceber a motivação que levou a esta decisão, que apenas nos foi 
comunicada como um facto consumado, pois nada foi previamente falado connosco.” -----------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente passou a informar os trabalhos a decorrer no concelho: ---------------------   
 ----------- “Já se iniciaram os trabalhos de preparação da Feira Medieval, sendo que a maior parte dos 
meios estão alocados à preparação deste evento; a rede viária tem uma equipa em Armação de Pera; 
há um trator a fazer limpeza na estrada entre Boião e a Azilheira e outro entre Algoz e Silves.” -----------  
 ----------- Passou a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís a prestar as suas informações: ----------------------  
 ----------- “Amanhã, dia 21 de julho, o Castelo recebe mais um Sunset, com o “Hugo Alves Trio”, pelo 
que, mais uma vez, convido os Srs. Vereadores a disfrutarem do mesmo; ---------------------------------------  
 ----------- Este fim-de-semana (dias 22 a 24), a “Arca” organiza, com o apoio do Município, a III Festa 
do Emigrante; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No próximo dia 26, comemora-se o “Dia dos Avós”, num convívio entre avós e netos, que 
decorrerá no Zoomarine; e -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 26, a Banda Filarmónica de Silves atuará no Largo da Igreja de Armação de 
Pera, atividade inserida na programação cultural levada a cabo pela Câmara Municipal.” -------------------   
 ----------- A Sra. Presidente passou a apresentar um esclarecimento solicitado pelo Partido Socialista, 
relativamente à Feira Medieval de Silves 2016, esclarecimento este prestado pela Divisão de Cultura, 
Turismo e Património, e que se transcreve e se anexa: ----------------------------------------------------------------  
 ----------- “Na sequência do requerimento a que se alude em título e de forma a responder ao solicitado, 
cumpre-me informar o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O artigo 20.º do regulamento da Feira Medieval de Silves (FMS), prevê a possibilidade de 
constituição de uma comissão de organização do evento, todavia, tal facto não encerra em si uma 
obrigatoriedade. Este modelo de organização foi utilizado apenas em duas edições, a anterior (XII 
FMS) e a que a antecedeu (XI FMS), nos anos 2015 e 2014, respectivamente. Todas as restantes 
onze edições foram organizadas sem recurso a este modelo. -------------------------------------------------------  
 ----------- De modo a tornar clara a opção pela não constituição de uma comissão, refiro que a 
organização do evento, ainda que com o envolvimento dos vários serviços da Autarquia, está sob a 
responsabilidade da Divisão de Cultura, Turismo e Património, que na altura da organização das duas 
últimas edições permanecia sem chefia, daí a necessidade de partilhar responsabilidades na 
organização, situação que actualmente não se verifica. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- O ónus organizativo do evento está assente na Divisão de Cultura, Turismo e Património, 
naturalmente com o envolvimento dos vários serviços do Município, sendo que o processo decisório 
está consagrado nas responsabilidades da figura do Presidente da Câmara e na Câmara Municipal, de 
acordo com o previsto no regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Enquadramento histórico ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O enquadramento histórico do evento tem sido produzido internamento por técnicos 
superiores da Autarquia da área do Património, à excepção da última edição que, pela temática 
específica sugerida pelo Sector de Turismo, achou-se por bem recorrer ao contributo do prestigiado 
Prof. Adalberto Alves, poeta, escritor, ensaísta, arabista, historiador, conferencista e jurista. ---------------  
 ----------- O trabalho produzido este ano, incluiu naturalmente os episódios diários que serão recriados 
nos dez dias da FMS sob o tema “Ibn Qasí o Mestre Errante Que o Destino Venceu”. Ainda sobre as 
recriações históricas acrescenta-se que desde Novembro de 2015, ocorreram reuniões com várias 
empresas/grupos de teatro para a contratualização do serviço referente às teatralizações diárias. -------  
 ----------- Patrocinadores -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- À semelhança das edições anteriores foram realizados contactos com várias empresas e 
efectuadas reuniões de trabalho e de apresentação do evento. Os apoios constarão do relatório do 
evento. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Definição do Perímetro e Segurança -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A definição do perímetro foi aprovada em reunião da Câmara no passado dia 15 de junho. A 
proposta foi equacionada no final da edição passada pela necessidade de alargar a área disponível e 
aliviar a ocupação em zonas consideradas congestionadas. A segurança do evento prevê como 
habitualmente a elaboração de plano de coordenação com o envolvimento do Serviço de Protecção 
Civil Municipal, as corporações de Bombeiros, GNR, Cruz Vermelho e INEM. O controlo de entradas e 
vigilância estará a cargo de uma empresa privada.”---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu conhecimento que, à data de 19 de julho de 2016, o valor dos fundos disponíveis 
era de 2.677.402,27 € (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dois euros e vinte 
e sete euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto salientou que “ficaram de me enviar, por e-mail, a 
informação relativa aos trabalhadores que prestam funções de apoio à Presidente e aos Vereadores 
Permanentes, mas ainda nada me chegou.” A Sra. Presidente respondeu que “pensava que já tinha 
sido enviado, mas se não o foi, sê-lo-á então.”  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa solicitou o “ponto da situação da mudança de instalações 
do LIDL.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA COM 
PISCINA, EM PRÉDIO SITO NO VALE DO OLIVAL, LOTE 43, ARMAÇÃO DE PÊRA (ALVARÁ 03/90).  
 ----------- REQUERENTE: Cunhavillas, Construções Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÕES EXECUTADAS EM EDIFÍCIO 
DESTINADO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SITUADO NO LOTE 6, DA URBANIZAÇÃO QUINTA 
DOS REIS, ALCANTARILHA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fernando Ludovina Mestre. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e aceitar os projetos das especialidades. ------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITO NA RUA FERNÃO DE 
MAGALHÃES, FRAÇÃO “A”, ARMAÇÃO DE PÊRA. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Mário da Encarnação 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 e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO EM VALES DE PÊRA, PÊRA. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carlos Manuel Nunes Nunes. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o pedido viável nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO, EM PRÉDIO SITO 
NA FRANQUEIRA, SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Delfina de Campos Carneiro Newton. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola, plantas e cadastro, fotos, pronúncia do DOGU, o 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 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS, EM PRÉDIO SITO NA CRUZ GRANDE, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------  
 ----------- REQUERENTE: Alcapredial - Investimentos e Imobiliários, S.A. ----------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de Obras 
Municipais e Trânsito, Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente e parecer da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa considerou-se impedido e ausentou-se 
da sala. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
 ----------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “PARQUE DE FEIRAS E MERCADOS DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES - ESPAÇO PARA FEIRAS E OUTROS EVENTOS - APROVAÇÃO DE 
PROJETOS E ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO ” –  ----------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presentes informações da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, da Divisão de Serviços 
Urbanos e Ambiente, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Cabimento, e informação de 
cabimento para anos seguintes de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento, por concurso público, da empreitada referenciada em epígrafe, a despesa previsível 
constante na informação, bem como aprovar as peças de procedimento em anexo, a composição do 
júri proposto e delegação de competências no mesmo para aprovação de erros e omissões e para 
solicitação e aceitação de documentos de habilitação. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera a remessa do presente à Assembleia Municipal para os efeitos tidos por 
convenientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FAXELHAS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 1715/19871106, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 51 
SECÇÃO BC, DA FREGUESIA DE SILVES. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Johanna Wilhelmina Gerharda Klos e Remco Roos. -------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO MISTO, SITO EM FORNINHOS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 270/19870406, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 38, SECÇÃO 
CE E ARTIGO MATRICIAL URBANO 1809 DA FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA. -------------  
 ----------- REQUERENTES: Emma Louise Fahy, Robert David Fahy e David Craig Rogers. -----------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O PRÉDIO 
MISTO, SITO EM PEDREIRA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB N.º 1047/19861103, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 76 SECÇÃO AA E 
ARTIGO MATRICIAL URBANO 7307, DA FREGUESIA DE SILVES. ----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Paula Cristina Martins e Jesus Bento. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e requerimento de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A COMISSÃO PARA A 
CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO - RATIFICAÇÃO DA SUA CELEBRAÇÃO. --------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e protocolo de colaboração, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar a minuta de protocolo, nos termos 
constantes do parecer jurídico, mandatando a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO NO ÂMBITO DOS 
FESTEJOS DE FINAL DE EURO 2016, NO DIA 10 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NO NA 
RUA JOSÉ RODRIGUES MARTINS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 
19H00 E TÉRMINO ÀS 22H00 – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Estabelecimento "TAPASCOMVINHO". --------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente 
de 08 de julho de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DE COMEMORAÇÃO DO 6.º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO, NO DIA 23 DE JULHO DE 
2016, A REALIZAR-SE NO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA DE FONTES DA MATOSA, DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, COM INÍCIO ÀS 19H00 E TÉRMINO ÀS 
04H00. -  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Municipal 
de Taxas e Licenças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA A 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO 6.º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO, NO DIA 
23 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA DE FONTES DA 
MATOSA, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA. -----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DO "XVIII ARRAIAL DO PETISCO", NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-
SE NO POLIDESPORTIVO, SITO NA RUA D. MARIA TERESA ROMA, DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE ALCANTARILHA E PÊRA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada, isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Municipal 
de Taxas e Licenças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DO "XVIII ARRAIAL DO PETISCO", NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2016, E A 
FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016, 
AMBAS A REALIZAR-SE NO POLIDESPORTIVO, NA RUA D. MARIA TERESA ROMA, DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 02H00. -----------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Nossa Senhora das Fontes da Matosa. ----------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença solicitada isentando a 
requerente do seu pagamento nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Municipal 
de Taxas e Licenças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO PARA A FESTA DOS 
SANTOS POPULARES, NOS DIAS 09 E 16 DE JULHO DE 2016, A REALIZAR-SE NA TRAVESSA 
DE SÃO JOSÉ, FREGUESIA DE SILVES, COM INÍCIO ÀS 20H00 E TÉRMINO ÀS 01H00 – 
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da junta de freguesia e requerimento, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. -  



 
 

 

 

 

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – APOIO NA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA POR PARTE DA SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Juventude, ofício da Santa Casa da Misericórdia de 
Alcantarilha, contrato de locação financeira, documento único de circulação, cabimento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o pagamento da comparticipação 
financeira, nos termos da informação. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DO VALOR DE 10,00€ PARA PREÇO DE VENDA DO 
LIVRO "UM CAMINHO DE PRATA E OURO" DE CHRISTINE DE ROO. -----------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Biblioteca, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, fixar o preço de venda ao público da publicação 
mencionada em epígrafe em 10,00€ (dez euros). ------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA ODECEIXE-VILAMOURA -  
REMESSA À AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE – RATIFICAÇÃO. -------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Ordenamento Territorial, e parecer à proposta em consulta pública de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
12 de julho de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR LOCAÇÃO FINANCEIRA 
(LEASING) DO FORNECIMENTO DE VIATURA PESADA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS - RELATÓRIO FINAL. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório final, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à Assembleia Municipal para 
os devidos efeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DO EXECUTIVO MUNICIPAL PERMANENTE - RELATÓRIO 
CONSOLIDADO DO TRIBUNAL DE CONTAS N.º 4/2016 - AUDITORIA EXTERNA - VIGA D‘OURO. ---  
 ----------- Presente proposta e relatórios de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------  
 ----------- É transcrita nesta ata a proposta apresentada pelo executivo permanente, ficando a mesma 
também como anexo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Contas de Gerência do Município de Silves de 2011 e 2012 ----------------------------------------  
 ----------- “Viga D´Ouro” - Responsabilização Financeira de Eleitos Locais ---------------------------------  
 ----------- I - Relatório Consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, datado de 16 de Junho de 
2016, referente à Verificação Interna de Contas de Gerência do Município de Silves, de 2011 e 
2012: ---  
 ----------- Em 28 de Junho de 2016, o Município de Silves foi notificado do teor do relatório consolidado 
n.º 4/2016, respeitante à verificação interna das contas de gerência referentes aos exercícios de 2011 
e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012), aprovado pela 2.ª Secção do Tribunal de Contas, 
em 16 de Junho de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Através do referido relatório, o Tribunal de Contas decidiu recusar a homologação das contas 
de gerência do Município de Silves, relativas aos anos de 2011 e 2012, por ter detectado diversas 
irregularidades que implicam responsabilidades financeiras sancionatórias e reintegratórias imputáveis 
aos dois anteriores Presidentes da Câmara Municipal de Silves, Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva 
Soares e Dr. Rogério Santos Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na base da decisão tomada, emerge principalmente o caso “Viga D´Ouro, cuja origem 
remonta a Dezembro de 2004, mas cujos efeitos, assentes em acções e omissões dos anteriores 
responsáveis autárquicos, produziram resultados mais significativos naquelas gerências, sendo as 
suas repercussões ainda visíveis na actual gestão financeira do Município de Silves. 
 ----------- Conforme resulta do relatório consolidado dos Juízes da 2.ª secção do Tribunal de Contas, 
entre 2004 e 2006, a empresa “Viga D´Ouro - Construções, Lda.”, realizou, a pedido e no interesse do 
Município de Silves, 135 empreitadas e 27 fornecimentos diversos, tendo, consequentemente, sido 
realizados com aquela empresa 162 contratos, dos quais 159, num valor próximo de cinco milhões de 
euros, não foram precedidos dos procedimentos legais obrigatórios em vigor à data dos factos, tendo 
sido violadas sistematicamente:-----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----- a) As regras e normas de contratação pública, concretamente de assunção, autorização e 
pagamento de despesas públicas (cfr. artigos 7.º, n.º 1, 9.º, n.º 1, 10.º, 15.º, n.º 1, 59.º, 60.º, 67.º e 
78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, e ponto 2.3.4.2, alíneas d) e i), do POCAL, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro); e, ----------------------------------------------------------------- 
 ----- b) As regras e normas relativas às fases de processamento das despesas públicas, relacionadas 
com o cabimento e compromisso financeiro, previstas nos pontos 2.3.4.2, alínea d), 2.6.1 e 2.8.2.9 do 
POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.  -------------------------------------------  

 ----------- Não obstante, os créditos da empresa “Viga D´Ouro” sobre o Município de Silves, 
respeitantes às facturas emitidas no âmbito das relações contratuais entre as duas partes, tanto de 
aquisição de bens e serviços como de empreitadas, num valor total de € 4.919.016,92, foram cedidos 
por aquela empresa ao “Banco Espírito Santo, S.A.”, ao “Banco Comercial Português” e à “Caixa 
Leasing & Factoring”, entre 2005 e 2006. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Posteriormente a cada uma dessas cessões de crédito, o Município de Silves, através da sua 
Presidente de Câmara, Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, reconheceu junto das três 
instituições bancárias as dívidas na sua totalidade, bem como todas as facturas que as titulavam, 
comprometeu-se ao pagamento dos valores em dívida em prazo certo, e renunciou a invocar perante a 
Banca quaisquer direitos que detivesse sobre a empresa “Viga D´Ouro” que pudessem obstar, total ou 
parcialmente, ao seu integral pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todavia, o Município de Silves não efectuou os pagamentos a que se tinha obrigado, nas 
datas fixadas, levando as instituições bancárias credoras a accionar judicialmente a autarquia, 
reclamando o pagamento do capital em dívida (€ 4.919.016,27) e juros de mora (€ 2.239.691,13). 
 ----------- Segundo o Tribunal de Contas, a Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares foi responsável 
pela realização das obras e aquisições de serviços sem a observância dos procedimentos básicos da 
contratação pública; foi ela quem reconheceu os créditos cedidos pela empresa “Viga D´Ouro” às três 
instituições bancárias, confirmou as facturas dessa empresa subjacentes às cedências dos créditos e 
obrigou o Município de Silves ao seu pagamento; pelo que deveria ter acautelado que dispunha de 
meios monetários para proceder aos pagamentos devidos e ter agido no cumprimento tempestivo das 
obrigações assumidas junto da Banca, a fim de colocar termo à situação criada. Por sua vez, o Dr. 
Rogério Santos Pinto, enquanto exerceu funções de Presidente da Câmara Municipal de Silves, 
também deveria ter posto termo às situações de ilegalidade e de incumprimento que causaram 
prejuízo ao erário público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Perante todo este cenário, o Tribunal de Contas considera que a actividade autárquica foi, em 
parte, financiada pela empresa “Viga D´Ouro”, uma vez que o Município de Silves não dispunha de 
disponibilidades financeiras para o pagamento das obrigações decorrentes da aceitação dos contratos 
de factoring celebrados entre aquela empresa e as instituições bancárias, e que “não houve o cuidado 
de assegurar a boa gestão dos dinheiros públicos, assegurando as soluções mais vantajosas, do ponto 
de vista técnico e económico, para o erário municipal”.  ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Sendo que, as omissões de pagamento da parte dos anteriores Presidentes da Câmara 
Municipal de Silves - que vieram dar origem a três acções judiciais e ao pagamento coercivo do capital 
em dívida, acrescido de juros de mora -, traduziram-se num acréscimo de custos para o erário 
público municipal - nomeadamente no dever de indemnizar os Bancos correspondente aos juros de 
mora efectivamente suportados pelo Município de Silves -, e constituem infracções financeiras 
passíveis de responsabilidade financeira sancionatória e reintegratória. ------------------------------------------  
 ----------- Pois, de acordo com o mencionado no relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, 
a Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares e o Dr. Rogério Santos Pinto violaram normas 
financeiras e não financeiras que deram origem a danos e prejuízos que se reflectiram nas finanças do 
Município de Silves, e ainda hoje estão a ter repercussões nessa área; além disso, a conduta de 
ambos levou, à luz e apenas por aplicação do direito civil, à condenação do Município de Silves por 
sentença judicial e às transacções judiciais ocorridas nos processos cíveis despoletados pelas 
instituições bancárias credoras, devendo, por isso, ser considerados responsáveis directos pelos juros 
de mora exigidos à autarquia, no valor de € 668.823,97.   -------------------------------------------------------------   
 ----------- De modo que, perante a gravidade dos factos apurados e das infracções financeiras em 
causa, os Juízes da 2.ª secção do Tribunal de Contas determinaram a remessa do seu relatório 
consolidado para o Procurador-Geral Adjunto do Tribunal de Contas, com vista à promoção de 
processo de efectivação de responsabilidades financeiras sancionatórias e reintegratórias dos 
anteriores Presidentes da Câmara Municipal de Silves, Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares e 
Dr. Rogério Santos Pinto, mediante o pagamento de multa a fixar entre € 2.550,00 e € 18.360,00 e a 



 
 

 

 

 

reposição nos cofres municipais da quantia de € 668.823,97, em consonância com o detalhado nos 
pontos 7.1.7 e 9.4.4, no mapa das infracções financeiras e no anexo XI do relatório consolidado do 
Tribunal de Contas n.º 4/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sublinhando-se ainda que o Tribunal de Contas, aquando da aprovação do seu relatório 
consolidado relativo à verificação interna das gerências do Município de Silves de 2011 e 2012, 
entendeu não relevar a responsabilidade financeira dos anteriores responsáveis máximos da 
autarquia, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 65.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal 
de Contas - LOPTC (que corresponde à Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 
n.º 20/2015, de 09 de Março), uma vez que as infracções financeiras detectadas não podem ser 
consideradas imputáveis apenas a título de negligência, face ao grau de censurabilidade das condutas 
dos agentes dos factos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- II - Relatório de Auditoria Financeira Externa do Município de Silves:  --------------------------  
 ----------- O executivo municipal permanente, após a sua tomada de posse na sequência das eleições 
autárquicas de 29 de Setembro de 2013, ordenou que fosse realizada uma auditoria financeira externa 
às contas do Município de Silves, com o propósito de conhecer a realidade económico-financeira da 
autarquia, através de uma análise técnica habilitada, equidistante, isenta e imparcial. -----------------------  
 ----------- Nesse seguimento, foi entregue um relatório de auditoria externa em Fevereiro de 2015, que 
analisa e avalia as contas do Município de Silves, incidindo sobre a evolução da sua situação 
orçamental e financeira, ao longo dos exercícios de 2010 a 2013, mas que não deixa de apreciar os 
factos essenciais a respeito das actuações administrativas relacionadas com os compromissos 
financeiros assumidos, em especial, com a empresa “Viga D´Ouro - Construções, Lda.”. -------------------  
 ----------- Isto porque, à medida que aprofundavam a apreciação das contas do Município de Silves, os 
auditores concluíram que a avaliação da situação económico-financeira da autarquia dependia das 
situações de facto com incidência financeira ainda pendentes, e não devidamente registadas, relativas 
ao processo denominado “Viga D´Ouro”, e daí que o relatório de auditoria financeira externa incida, 
essencialmente, nas repercussões que esse processo teve, e ainda tem, nas contas municipais. --------  
 ----------- Sendo que, na sequência dos trabalhos desenvolvidos e dos resultados obtidos pelos 
auditores, são identificados como principais impactos do processo “Viga D´Ouro”, a nível 
orçamental, financeiro e económico, nas contas do Município de Silves, os seguintes: -------------------  
 ------- a) Sobrecustos directos inerentes às obras públicas realizadas e decorrentes da fixação de 
preços acima dos que estavam fixados em contratos de fornecimento contínuo que o Município de 
Silves dispunha à época, contabilizados no montante de € 117.524,18 (Cento e dezassete mil, 
quinhentos e vinte e quatro euros e dezoito cêntimos);-----------------------------------------------------------------  
 ------- b) Sobrecustos na facturação do I.V.A., contabilizados no valor mínimo de € 374.938,85 
(Trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos), em 
virtude de terem sido aplicadas taxas de 19% e 21%, para o fornecimento de materiais e serviços, 
quando a taxa aplicável era de 5%, por estar em causa a realização de empreitadas de obras públicas;  
 ------- c) Sobrecustos de facturação na aquisição de bens e materiais, sem coerência com quantidades 
possíveis ou aceitáveis para as características de cada uma das obras em causa, contabilizados no 
valor mínimo de € 1.492.421,22 (Um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e 
um euros e vinte e dois cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------- d) Custos financeiros decorrentes de vários contratos de “factoring” e do seu arrastamento ao 
longo de vários anos, reflectidos na cobrança de juros de mora, no valor de € 2.239.691,13, mas que 
foi reduzido para a quantia de € 668.823,97 (Seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três 
euros e noventa e sete cêntimos), fruto das negociações que o actual executivo municipal permanente 
realizou junto da Banca; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------- e)Custos financeiros provenientes das custas processuais computadas nos vários processos 
judiciais instaurados pela Banca contra o Município de Silves, que ascendem à quantia total de € 
84.654,90 (Oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e noventa cêntimos); e,   ---------  
 ------- f) Custos financeiros indirectos decorrentes da contratação de assessoria jurídica à “PLMJ - 
Sociedade de Advogados, R.L.”, que, no que respeita aos serviços jurídicos directamente associados 
ao processo “Viga D´Ouro”, foram computados no valor de € 601.799,35 (Seiscentos e um mil, 
setecentos e noventa e nove euros e trinta e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------  
 ----------- Toda esta despesa pública decorre dos mais de cinco milhões de euros facturados pela 
“Viga D´Ouro - Construções, Lda.”, pela realização de 27 fornecimentos diversos e de 135 obras 
públicas, relativas à execução de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 



 
 

 

 

 

domésticas e pluviais ou à pavimentação de estradas e caminhos, e que, de acordo com o relatório de 
auditoria financeira externa, correspondem grosso modo: -------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ A obras que, de um modo geral, foram atribuídas por ajuste directo, quando o montante da 
despesa pública associada à execução de cada uma dessas obras impunha a realização de concurso 
público, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; -----------------------------------  
 ----------- ▪ A obras que, nalguns casos, surgiam sem a realização de concurso público, conforme 
imposto pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, não havendo referência a qualquer processo ou 
informação administrativa contendo a identificação das empresas a consultar e o valor base para 
efeitos de abertura de procedimento pré-contratual, não obstante, posteriormente, surgirem ofícios-
convite dirigidos a empresas, assinados pela Presidente da Câmara Municipal de Silves ou por 
Vereador Permanente, ainda que com elementos insuficientes para a constituição de um processo 
adjudicatório de obras públicas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪As obras que foram tratadas como fornecimento de materiais, de mão-de-obra e de 
equipamentos necessários à execução de obras em regime de administração directa, ao abrigo do 
disposto no Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, e objecto de adjudicações por ajuste directo, 
quando, dada a natureza das adjudicações que eram feitas, e que incidiam sobre empreitadas de 
obras públicas, deveriam ter sido objecto de um procedimento de concurso público, a tramitar nos 
termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ As obras que foram processadas como se estivesse em causa um fornecimento de 
materiais (inertes e betuminoso) pela “Viga D´Ouro - Construções, Lda.”, e quando, à época, o 
Município de Silves dispunha de contratos de fornecimento contínuo com outros fornecedores, a 
preços mais acessíveis, mas que nunca foram accionados pelos responsáveis máximos da autarquia; -  
 ----------- ▪ As obras que foram executadas sem quaisquer procedimentos administrativos que visassem 
a aprovação das quantidades e/ou dos preços unitários praticados pela “Viga D´Ouro - Construções, 
Lda.”; ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ As obras que foram executadas sem quaisquer procedimentos contabilísticos que 
suportassem legalmente a despesa pública a realizar com a execução de cada uma delas, atendendo 
à inexistência de prévio cabimento, e, em várias situações, sem que a despesa constasse sequer dos 
documentos previsionais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ As obras que foram executadas sem projectos, peças desenhadas ou mapas de trabalhos, 
que permitissem aferir a conformidade dos trabalhos adjudicados com os trabalhos efectivamente 
realizados e facturados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ As obras suportadas num conjunto de 1220 facturas, com valores que não excedem a 
quantia de € 4.987,98 (Quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), 
acrescida de I.V.A., que indiciam fracionamento de despesa, para evitar a realização dos concursos 
públicos impostos pelo disposto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; --------------------------------------  
 ----------- ▪ As obras que foram facturadas através de um conjunto de facturas, algumas emitidas no 
mesmo dia e com numeração seguida, não ultrapassando o valor de € 4.987,98 (Quatro mil, 
novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), a saber, o valor máximo definido pelo 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, para a escolha do procedimento de ajuste directo, tornando 
evidente o recurso recorrente e sistemático a um tipo de expediente que supera o mecanismo de 
divisão em lotes, com o propósito de evitar a realização de concursos públicos, conforme impunha a 
lei; e, ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪ A obras que revelam a existência de sobrefacturação nos preços cobrados pela “Viga 
D´Ouro - Construções, Lda.”, ao Município de Silves, considerando que as quantidades facturadas 
foram superiores ao valor máximo admissível, dadas as características técnicas de cada uma das 
obras realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Perante todo este cenário, a atribuição à “Viga D´Ouro - Construções, Lda.”, de, pelo menos, 
159 empreitadas e fornecimentos diversos, e respectiva despesa pública associada, enfermam, de 
acordo com os auditores, das seguintes ilegalidades: -----------------------------------------------------------------  

 --------- > Ausência de cabimentação prévia da despesa pública; -------------------------------------------------  
 --------- > Incumprimento do princípio da unidade da despesa pública; ------------------------------------------  
 --------- > Inexistência de procedimentos de concurso público e a prática de actos com preterição total 
do procedimento legalmente exigido; --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- > Ausência de projectos para execução de trabalhos, quer por empreitada de obras públicas, 
quer por administração directa;----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- > Inexistência de despacho formal de adjudicação; e, ------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 --------- > Ausência de contratos escritos e de visto do Tribunal de Contas. ------------------------------------  
 ----------- Já relativamente ao processamento da despesa pública gerada com a “Viga D´Ouro - 
Construções, Lda.”, identificam-se ainda, no relatório de auditoria financeira externa, as seguintes 
ilegalidades: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- > Desrespeito dos limites autorizadores de despesa para adjudicação de empreitadas de 
obras públicas por ajuste directo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- > Ausência de registo contabilístico, ou registo tardio, da facturação ao nível da dívida 
orçamental; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- > Confusão entre autorização da despesa e ordem de pagamento; ------------------------------------  
 ----------- > Existência de sobrefacturação; e, ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- > Assunção de sete contratos de “factoring”, mediante a confissão da existência das dívidas e 
o reconhecimento dos créditos contidos nas facturas emitidas pela “Viga D´Ouro - Construções, Lda.”, 
no valor total de € 4.919.016,27 (Quatro milhões, novecentos e dezanove mil, dezasseis euros e vinte 
e sete cêntimos), quando essa despesa não se encontrava expressamente assumida e sem que da 
mesma constasse qualquer registo contabilístico na Câmara Municipal de Silves. -----------------------------  
 ----------- Grande parte desta matéria - que provocou avultados prejuízos ao erário público 
municipal, na ordem dos vários milhões de euros (note-se que no que respeita aos juros de mora 
que a autarquia se vê constrangida a pagar à Banca, os danos causados só não ascendem ao valor de 
€ 2.239.691,13, porque o actual executivo municipal permanente logrou obter um perdão de juros, que 
permitiu a sua redução para a quantia de € 668.823,97) -, culminou no apuramento de 
responsabilidade financeira sancionatória e reintegratória imputável aos dois anteriores Presidentes da 
Câmara Municipal de Silves, conforme relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, datado 
de 16 de Junho de 2016.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De todo o modo, no seguimento da análise externa às contas do Município de Silves, 
incidindo sobre a evolução da sua situação orçamental e financeira, ao longo dos exercícios de 2010 a 
2013, em que foram Presidentes da Câmara Municipal de Silves a Dr.ª Maria Isabel Fernandes da 
Silva Soares e o Dr. Rogério Santos Pinto, os auditores concluem o seguinte: ---------------------------------  
 ----------- ▪O Município de Silves depara-se atualmente com uma forte pressão financeira, já que mais 
de 70% da dívida da autarquia terá de ser liquidada até 2017, designadamente as dívidas provenientes 
do processo “Viga D´Ouro” e uma parte significativa dos empréstimos de médio/longo prazo, 
contraídos pelos anteriores executivos camarários. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪O processo “Viga D’Ouro”, despoletado em Dezembro de 2004, e desenvolvido à margem da 
lei, ao longo de um largo período temporal, tem sérios impactos, a nível orçamental, financeiro e 
económico, nas contas do Município de Silves, em virtude de causar um claro e inequívoco prejuízo 
para o erário público municipal, calculado em vários milhões de euros. -------------------------------------------  
 ----------- ▪Ao invés de se ter promovido um efectivo apuramento de responsabilidades dos decisores 
políticos envolvidos no processo “Viga D´Ouro”, assim como o pagamento das dívidas objecto de 
reconhecimento e confissão por parte de anteriores responsáveis autárquicos, optou-se, antes, por 
estabelecer contratos de prestação de serviços jurídicos com uma firma de advogados, através de 
mecanismos de contratação pública de mais do que duvidosa legalidade, e por via dos quais foram 
despendidas quantias muito significativas, tendo como resultados essenciais o agravamento das 
consequências financeiras subjacentes ao processo “Viga D´Ouro”, sem que, contudo, tenha sido 
alcançado qualquer resultado positivo para o erário público municipal. --------------------------------------------  
 ----------- ▪Resultado esse que foi pronta e afirmativamente alcançado num curto espaço de tempo em 
2014, através da intervenção do actual executivo municipal permanente, que estabeleceu com a Banca 
diversos acordos de pagamento para regularização de dívidas do processo “Viga D´Ouro”, envolvendo 
um perdão significativo de juros de mora, atenuando, assim, os prejuízos causados ao erário público 
municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ▪O Município de Silves deve avaliar a tempestividade para instaurar uma acção de 
responsabilidade civil extracontratual contra eleitos locais de anteriores executivos municipais 
permanentes, directamente envolvidos no processo “Viga D´Ouro”, com base nos elementos 
analisados em sede de auditoria externa e com o que vier a ser entretanto apurado e decidido pelo 
Tribunal de Contas, no âmbito dos seus poderes de fiscalização sucessiva e de averiguação de 
responsabilidades financeiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ou seja, foi recomendado pelos auditores que o Município de Silves avalie se ainda é 
juridicamente possível instaurar uma acção de responsabilidade civil extracontratual contra eleitos 
locais de anteriores executivos municipais permanentes, directamente envolvidos no processo 



 
 

 

 

 

“Viga D´Ouro”, com base nos elementos analisados em sede de auditoria externa e com o que viesse 
a ser apurado pelo Tribunal de Contas, em sede de verificação interna das contas de gerência 
referentes aos exercícios de 2011 e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012). ------------------------  
 ----------- III - Proposta do Executivo Municipal Permanente da Câmara Municipal de Silves: --------  
Analisado o teor do relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de Junho de 2016, 
constata-se que o mesmo vem ao encontro das conclusões que já resultavam do relatório de auditoria 
financeira externa entregue ao Município de Silves em Fevereiro de 2015 e que permitiu revelar a 
prática de diversas irregularidades durante os mandatos em que foram Presidentes da Câmara 
Municipal de Silves a Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares e o Dr. Rogério Santos Pinto. --------  
 ----------- A respeito do caso “Viga D´Ouro”, considera o Tribunal de Contas que “todos os aspectos das 
relações jurídicas entre o Município de Silves e a empresa “Viga D´Ouro - Construções, Lda.”, e das 
que se lhe seguiram e nelas tiveram origem, para além de estarem desconformes com as normas 
então vigentes que disciplinavam a contratação pública, ofenderam os princípios fundamentais que 
lhes estão subjacentes, consagrados nos diplomas legais e nas directivas europeias sobre contratação 
pública. Muito mais grave do que a violação de uma regra é o desrespeito pelos princípios e valores 
que norteiam todo o regime da contratação pública, designadamente os princípios da legalidade, da 
transparência, da igualdade, da livre concorrência, da boa-fé e da responsabilidade. Não houve o 
cuidado de assegurar a boa gestão dos dinheiros públicos, assegurando as soluções mais vantajosas, 
do ponto de vista técnico e económico, para o erário municipal”. ----------------------------------------------------  
 ----------- Sendo que, “a gravidade dos factos apurados que constam do mapa das eventuais infracções 
financeiras, designadamente os pagamentos devidos e efectuados a título de juros de mora resultantes 
do incumprimento pelo Município de Silves dos acordos celebrados com as instituições financeiras, a 
quem os créditos da empresa “Viga D´Ouro - Construções, Lda.”, foram cedidos, incumprimento que 
se traduziu no não pagamento dos valores em dívida nas datas de vencimento, situação que deu 
origem a três processos judiciais, que tiveram como consequência a obrigatoriedade do pagamento de 
todo o capital em dívida acrescido de juros de mora, no montante total de € 668.823,97”, justifica, na 
perspectiva dos Juízes, a efectivação de responsabilidade financeira reintegratória, para condenação 
dos responsáveis na reposição dos valores pagos a título de juros de mora, tal como está 
detalhadamente evidenciado nos pontos 7.1.7 e 9.4.4, no mapa anexo das infracções financeiras e no 
anexo XI do relatório consolidado do Tribunal de Contas.    ----------------------------------------------------------  
 ----------- De acordo com o Tribunal de Contas, tais responsáveis pelo não pagamento dos créditos 
devidos à Banca, conduzindo ao incumprimento por omissão das prestações a que o Município de 
Silves se tinha obrigado, “são quem tinha competência para autorizar os pagamentos, os dois 
anteriores Presidentes da Câmara Municipal de Silves, até à investidura dos actuais responsáveis que 
tudo fizeram para pôr termo a estas situações de ilegalidade, tendo feito todas as diligências para 
proteger os interesses do Município de Silves”. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ora, os comportamentos ilícitos apurados quer no relatório consolidado do Tribunal de 
Contas n.º 4/2016, quer no relatório de auditoria financeira externa, podem dar origem não 
apenas a responsabilidade financeira reintegratória (cfr. artigo 59.º, n.º 5, da LOPTC), mas, 
igualmente, a responsabilidade civil extracontratual por danos decorrentes do exercício ilícito 
da função administrativa (cfr. artigos 117.º, n.º 1, e 271.º da Constituição da República Portuguesa, e 
artigos 6.º e 8.º, n.ºs 1 a 3, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 
Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro). ----------------------------------------  
 ----------- Contudo, a efectivação de responsabilidade financeira reintegratória consome o dever de 
exercício do direito de regresso pela Administração Pública, em sede de responsabilidade civil 
extracontratual administrativa por facto ilícito culposo, sempre que a reposição de verbas ocorra por 
montante idêntico ao que a Administração deveria obter mediante a efectivação do direito de regresso; 
diferentemente, nos casos em que a soma a repor e o valor a ser objecto de direito de regresso não 
sejam coincidentes - sendo a primeira inferior ao segundo -, deve a Administração exercer o direito de 
regresso pela diferença entre as duas quantias.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acontece que os prejuízos provocados pelo caso “Viga D´Ouro” ao erário público municipal, 
apurados em sede de auditoria financeira externa (e elencados na página 5. do presente documento), 
ultrapassam em muito a quantia de € 668.823,97, identificada no relatório consolidado do Tribunal de 
Contas n.º 4/2006, como valor da reposição subjacente à possível efectivação de responsabilidade 
financeira reintegratória. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste contexto, e considerando: --------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- a) A gravidade dos factos apurados no relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 
4/2016, de 16 de Junho de 2016, relativo à verificação interna das contas de gerência referentes aos 
exercícios de 2011 e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012), e no relatório de auditoria 
financeira externa, que analisou a situação orçamental e financeira do Município de Silves, ao longo 
dos exercícios de 2010 a 2013; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- b) As infracções financeiras identificadas nos pontos 1.2.1 e 1.2.2 e no mapa anexo das 
infracções financeiras do relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de Junho de 
2016, relativo à verificação interna das contas de gerência referentes aos exercícios de 2011 e 2012 
(processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012); --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- c) Os avultados prejuízos causados ao erário público municipal, apurados quer no relatório 
consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de Junho de 2016, relativo à verificação interna 
das contas de gerência referentes aos exercícios de 2011 e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 
1870/2012), quer no relatório de auditoria financeira externa, que analisou a situação orçamental e 
financeira do Município de Silves, ao longo dos exercícios de 2010 a 2013;  ------------------------------------  
 ----------- d) A responsabilidade financeira reintegratória imputável aos agentes autores das infrações 
financeiras, tal como está detalhadamente evidenciado nos pontos 7.1.7 e 9.4.4, no mapa anexo das 
infracções financeiras e no anexo XI do relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 
de Junho de 2016, relativo à verificação interna das contas de gerência referentes aos exercícios de 
2011 e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012); e que, -----------------------------------------------------  
 ----------- e) A decisão sobre o exercício do direito de regresso do Município de Silves, sempre que 
legalmente exequível em ordem a ressarcir os prejuízos causados ao erário público, mostra-se 
vinculada por força dos princípios da legalidade e da protecção do erário público.  ----------------------------  
 ----------- Propõe-se que a Câmara Municipal de Silves delibere: -----------------------------------------------  
 ----------- 1) Tomar conhecimento do relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de 
Junho de 2016, relativo à verificação interna das contas de gerência referentes aos exercícios de 2011 
e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012), bem como do relatório de auditoria financeira 
externa, que analisou a situação orçamental e financeira do Município de Silves, ao longo dos 
exercícios de 2010 a 2013, por cumprimento do disposto na alínea o) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2) Ordenar o envio para a Assembleia Municipal de Silves de cópia do presente documento, 
acompanhado do relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de Junho de 2016, 
relativo à verificação interna das contas de gerência referentes aos exercícios de 2011 e 2012 
(processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012), bem como do relatório de auditoria financeira externa, que 
analisou a situação orçamental e financeira do Município de Silves, ao longo dos exercícios de 2010 a 
2013, para tomada de conhecimento e sua devida apreciação, nos termos e para efeitos do disposto 
no artigo 25.º, n.º 2, alínea g), da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;  -------------------------------------------  
 ----------- 3) Ordenar o envio para a Divisão Financeira da Câmara Municipal de Silves de cópia do 
presente documento, acompanhado do relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 
de Junho de 2016, relativo à verificação interna das contas de gerência referentes aos exercícios de 
2011 e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012), para tomada de conhecimento e sua devida 
apreciação, para que, no prazo máximo de 120 dias, seja comunicado ao Tribunal de Contas as 
medidas adoptadas, acompanhadas dos respectivos documentos comprovativos, tendentes a 
confirmar o acatamento das recomendações formuladas naquele relatório (cfr. Resolução do Tribunal 
de Contas n.º 2/2006, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 05 de Abril de 2006); e, ---  
 ----------- 4) Mandatar a vereação permanente da Câmara Municipal de Silves no sentido de diligenciar 
pela tomada das medidas pertinentes para avaliação da tempestividade para instaurar uma acção de 
responsabilidade civil extracontratual contra os eleitos locais de anteriores executivos municipais 
permanentes, directamente envolvidos no caso “Viga D´Ouro”, com base nos factos e prejuízos 
apurados quer no relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de Junho de 2016, 
relativo à verificação interna das contas de gerência referentes aos exercícios de 2011 e 2012 
(processos n.ºs 18793/2011 e 1870/2012), quer no relatório de auditoria financeira externa, que 
analisou a situação orçamental e financeira do Município de Silves, ao longo dos exercícios de 2010 a 
2013. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 07 de Julho de 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Executivo Municipal Permanente.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu a Sra. Presidente dizendo que “é esta a nossa proposta que pomos aqui à 
votação.  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Vereadora Dr.ª Maria da Graça Neto tomou a palavra referindo que “juntaram na 
mesma proposta 4 pontos diferentes, que deveriam ter sido apresentados em propostas 
individualizadas, uma para cada ponto. Apesar de não discordar de todos os pontos, se a vossa 
proposta se mantiver nestes modos, a nossa votação é de não aprovação.” ------------------------------------  
 ----------- Ao que a Sra. Presidente respondeu: “os primeiros dois pontos da proposta destinam-se a dar 
conhecimento desta matéria aos respectivos órgãos municipais, Câmara e Assembleia; o 3.º destina-
se a remeter o processo à Divisão Financeira para dar resposta ao solicitado pelo Tribunal de Contas e 
o 4.º é no sentido de mandatar a vereação permanente para avaliar a oportunidade de instaurar uma 
acção de responsabilidade civil extracontratual contra os eleitos locais de anteriores executivos 
municipais permanentes, directamente envolvidos no caso “Viga D´Ouro.” --------------------------------------  
 ----------- Os Sra. Vereadores da bancada PSD, Dra. Maria da Graça Neto e Sr. Joaquim Manuel 
Gonçalves, ausentaram-se por breves momentos. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Aprovada, por maioria, com os votos contra do PSD e os votos a favor, do 
executivo permanente e dos vereadores do PS.--------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Foi entregue pela Vereação do PSD a seguinte Declaração de Voto, que se transcreve e 
anexa:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- “Declaração de Voto---------------------------------------------------------------------------------- ---------------  
 ----------- Em face da proposta apresentada, não podem os vereadores do PPD/PSD deixar de votar 
contra a mesma, pelo seguinte motivos:------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- a) as 3 primeira propostas são recorrências lógicas do relatório, pelo que não há nada a 
obstar às mesmas;------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------  
 ----------- b) de facto, o verdadeiro objetivo desta proposta é o n.°4, que consideramos ser uma 
manobra demagógica. Pois que se busca dar um ar, aparentemente lógico e inócuo, fruto de uma 
consequência legal, a uma questão que visa um aproveitamento político. ----------------------------------------  
 ----------- c)Avançar para uma ação judicial neste data, é prematuro e desnecessário. Prematuro e 
desnecessário pois o próprio Tribunal de Contas irá proceder ao envio do processo para o Ministério 
Público, para apuramento de responsabilidades, caso se provem.--------------------------------------------- 
 ----------- d) a possível constituição de um processo contra os visados, apenas irá contribuir para um 
longo processo judicial, com custos imprevisíveis para o município e, caso nada se prove, para uma 
inversão de responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em face do exposto, os vereadores do PPD/PSD, não podem deixar de votar contra a 
proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------  
 ----------- Os Vereadores do PSD.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Maria da Graça Neto -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Joaquim Manuel Gonçalves.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa passou a ler uma proposta apresentada pelo PS, que se 
transcreve e fica anexa a esta ata: -------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- “Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No passado mês de Junho o Tribunal de Contas enviou para o Município de Silves o Relatório 
Consolidado de Verificação Interna de Contas do Município de Silves — Gerência de 2011 e 2012. -----  
 ----------- Na Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara de 13/7/2016, está agendado uma Proposta 
do Executivo Permanente relativamente ao assunto. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste sentido os vereadores do Partido Socialista, apresentam a seguinte proposta: ------------  
 ----------- a)Estipular o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apresentação de conclusões, 
relativamente ao pretendido no ponto 4 da proposta do executivo permanente: --------------------------------  
 ----------- b) Solicitar que em todas as reuniões de Câmara seja entregue à vereação não permanente 
uma informação por escrito relativa às diligências efetuadas, assim como toda a documentação 
enviada e recebida relativamente ao assunto. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 13 de Julho de 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores do Partido Socialista ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fernando Serpa -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Paulo Pina” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interveio referindo “agora sou eu que peço uma pausa, pois para 
cumprirmos esse prazo era preciso que os serviços não tivessem mais nada, para tratar. ------------------  
 ----------- Solicito que se faça, um pequeno intervalo.” ------------------------------------------------------------------  
 -----------  A vereação permanente retirou-se da sala. -------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo: “Se olharmos para o ponto 4 da proposta por 
nós apresentada, já votada e aprovada, podemos verificar que tem um teor essencialmente jurídico e 
implica avaliar a oportunidade de instaurar uma ação de responsabilidade civil, destinada a compensar 
o município pelos prejuízos sofridos e concretamente apurados no relatório consolidado do Tribunal de 
Contas e no relatório de auditoria financeira externa. Ora, considerando a dimensão desta tarefa, veja-
se quantos anos levou o Tribunal de Contas para apresentar o relatório, e era o Tribunal de contas, 
parece-me que o prazo que o PS está a propor é manifestamente muito curto. Assim, sugiro que em 
substituição do mesmo, seja apresentado oralmente o ponto de situação do processo, ou então a 
retirada integral desta alínea b).-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que o Sr. Vereador Fernando Serpa respondeu: “Ao tempo que isto já se arrasta, nada é 
definitivo e não vejo a necessidade de se retirar este ponto da proposta. A Sra. Presidente é que 
manda nos serviços e é quem decide acerca da forma como nos entende informar. Os 120 (cento e 
vinte) dias tem um caracter de “”dead line””, mas podem ser prorrogados se tal se mostrar adequado e 
ou necessário. O que é importante é não confundir as situações jurídicas com as pessoais.” --------------  
 ----------- Respondeu a Sra. Presidente salientando “temos estado sempre atentos a este assunto, até 
de um modo exaustivamente, e por isso não acho bem que haja uma pressão nesse sentido. Nós, 
executivo permanente, já demonstrámos que queremos apurar responsabilidades. ---------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente colocou à votação a proposta do PS. ---------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Aprovado, por unanimidade, incluir o que está referido na proposta do PS na 
proposta do Executivo Permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 14. ----------------------  
 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de Alteração ao Orçamento. Os Srs. vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
14. -------  
 ----------- Presente informação da secção de contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os Srs. vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E sendo dez horas e vinte cinco 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.  -------------------------------------------------------  
 


