
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 37  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016. ---------------------------  
 ----------- Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação, reuniu pelas nove horas e 
trinta minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foram aprovadas por unanimidade as atas nº 26 da reunião ordinária de Câmara realizada a 
20 de julho de 2016, nº 27 da reunião ordinária de Câmara realizada a 27 de julho de 2016, nº 28 da 
reunião ordinária pública de Câmara realizada a 03 de agosto de 2016, nº 29 da reunião extraordinária 
de Câmara realizada a 05 de agosto de 2016 e nº 30 da reunião ordinária de Câmara realizada a 31 de 
agosto de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 7.612.351,59 € (sete milhões seiscentos e doze mil trezentos e cinquenta e um euros e 
cinquenta e nove cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 504.096,35 € (quinhentos e 
quatro mil e noventa e seis euros e trinta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de Câmara 
Ordinária, de 26 de Outubro de 2016 que, como habitualmente, será gravada com o propósito de 
auxiliar quem está a transcrever a ata e de possibilitar o esclarecimento de qualquer dúvida que surja 
acerca do que aqui é dito. A gravação será eliminada após a aprovação da correspondente ata.” --------  
 ----------- Informo que ontem, dia 25 de Outubro de 2016, foram assinados os contratos relativos ao 
PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana, na Sede da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) com a presença do Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, Dr. Pedro Marques e do Secretário de Estado do Desenvolvimento e Gestão, Dr. 
Nelson de Sousa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 24 de Outubro, em reunião havida em sede da AMAL – Comunidade Intermunicipal do 
Algarve, foi abordado e discutido o desempenho que a ALGAR – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, S.A. tem tido nas áreas que são da sua competência e que constam de protocolos 
firmados com todos os Municípios do Algarve. Foram unânimes as queixas quanto á não realização 
dos trabalhos que estão explanados nos contratos por parte daquela empresa. Nessa senda, foi 
decidido que é necessário haver uma maior proximidade dos municípios e uma melhor organização 
das rotas de recolha previstas, caso não consigam cumprir com as recolhas de resíduos previamente 
estipuladas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Município de Silves está disponível para fazer essa otimização das rotas, tendo, inclusive, 
já entregue uma listagem das necessidades de colocação de pontos de recolha. Está agendada para 
próxima quarta-feira uma reunião com o administrador da ALGAR, acerca desta temática. -----------------  
 ----------- Dizer ainda que somos um dos Municípios que fazem parte da iniciativa ““VAMUS”” que será, 
aliás, apresentada hoje. Mais uma vez apelo à importância de preencherem o Inquérito que se 
encontra on-line, pois é este um dos meios que possibilitará verificar as necessidades em termos de 
carreiras municipais e intermunicipais.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra e informou: ---------------------------------------------------------  
 ----------- A Equipa dos Pedreiros encontra-se nas freguesias de S. Marcos da Serra e de Silves;---------  
 ----------- A Equipa dos Pintores encontra-se na freguesia de Silves; -----------------------------------------------  
 ----------- A Equipa dos Calceteiros encontra-se na freguesia de Armação de Pêra; ---------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- A Rede Viária encontra-se na União de Freguesias de Algoz e Tunes e na Freguesia de S. 
Marcos da Serra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os dois tratores encontram-se um na Freguesia de Silves e outro na União de Freguesia de 
Alcantarilha e Pêra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo também que continua a lavagem dos moloks e dos contentores na União de 
Freguesia de Algoz e Tunes, pela empresa contratada, e também que se iniciou a Obra de Empreitada 
de Requalificação da Ponte D. Maria até à Freguesia de Pêra (Lobito). -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luísa Luís, no uso da palavra, prestou as seguintes informações: -----  
 ----------- “Ontem decorreu a reunião do Conselho Municipal de Educação onde esteve presente o Sr. 
Delegado Regional, Dr. Francisco Manuel Marques, tendo ficado acordado o agendamento de uma 
reunião entre o Município e a DGESTE – Direcção-Geral de Estabelecimentos Escolares, para 
verificação do Protocolo de Cedência de Competências estabelecido com Município, devido às obras 
estruturais existentes nas Escolas EB 2,3 que têm que ser avaliadas pelo Ministério da Educação, uma 
vez que o protocolo contempla apenas a manutenção das infraestruturas e não o investimento em 
estruturas novas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Hoje decorre em S. Marcos da Serra, na Associação Humanitária a Formação “Prevenção, 
Controlo e Infeção”, atividade integrada na “Ação Outubro Mês Sénior”. ------------------------------------------  
 ----------- Nos dias 26, 27 e 28 de outubro, o “Projeto Namorar na Adolescência” (Mitos e Factos) vai às 
escolas do Agrupamento de Escolas de Silves, trata-se de um projeto de expressão dramática, 
dinâmicas de grupo e teatro, dinamizado pelo Sector de Juventude da Câmara Municipal. -----------------  
 ----------- No dia 27 de outubro estreia no Teatro Mascarenhas Gregório a Peça “Tráfico”, um 
espetáculo do AL teatro qual estará em cena até ao dia 30 de outubro. -------------------------------------------  
 ----------- No dia 28 de outubro é inaugurada a Exposição dos Livros “Ler Cria, Cria Ler” na Sociedade 
Recreativa Messinense, uma Atividade Integrada na Ação “Outubro, mês Sénior”; ----------------------------  
 ----------- No dia 29 de outubro realiza-se o Torneio de Cadetes Infantis (Natação) nas Piscinas 
Municipais, numa Organização Conjunta com a Associação de Natação do Algarve e nesta mesma 
data na Biblioteca Municipal pelas 15h30 haverá a atividade “Cri`Arte” por Noélia Pereira, para 
crianças dos 3 aos 6 e Famílias; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nos dias 29 e 30 de outubro irá decorrer na Biblioteca uma Formação em Pilates Clínico 
(certificação “Matwork Appi”).” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu a Sr.ª Presidente conhecimento que, à data de 25 de outubro de 2016, o valor dos 
fundos disponíveis era de 4.040.334,09 € (quatro milhões e quarenta mil, trezentos e trinta e quatro 
euros e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo: “Alerto para o facto de se estar a 
iniciar a época das chuvas, e este ano quando chove, a precipitação é anormalmente intensa, o que é 
bastante preocupante, pois pode causar estragos importantes.  -----------------------------------------------------  
 ----------- Ressalvo também a minha preocupação relativamente ao estado da Ribeira de Alcantarilha e 
alerto para o facto de ser uma zona propensa a inundações, convindo fazer a sua limpeza com 
urgência, de molde a evitar que voltem a ocorrer as cheias que houve o ano passado e que tantos 
prejuízos causaram. Tal como é urgente efetuar a limpeza das estradas por forma a que a água da 
chuvas seja canalizada pelas bermas e não se deposite na zona de circulação.” ------------------------------  
------------Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo: “A Sr.ª Presidente tinha ficado 
de agendar ,há cerca duas semanas, o processo do LIDL e na última reunião disse que desconhecia o 
porquê de não ter sido agendado e hoje constato que  também não veio. Reitero o pedido de 
agendamento deste processo.”------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PARECER JURÍDICOS - GARANTIA BANCÁRIA, ALVARÁ LOT. 2/05, NO 
ALGOZ.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Algarpombal investimentos Imobiliários, Lda - Massa Insolvente. ----------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer do Dr. João 
Aires de Goes, garantia bancária de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar a uma próxima reunião. ------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PARECER TÉCNICO PARA ATRIBUIÇÃO DE ISENÇÃO DO IMT E DE 
IMPOSTO DE SELO, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO Art.º 51.º, N.º 3 DA LEI N.º 111/2015, DE 27 
DE AGOSTO (REGIME JURÍDICO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA). -----------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTES: Amélie Marie Patrícia Santos e Daniel Jorge Moirinho Duarte. ------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento 
Territorial, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE 
USO DE ARMAZÉM PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM PRÉDIO SITO EM FERRARIAS, 
NO ALGOZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António José Carmo Prata. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico do Dr. João Aires de Goes, informação da Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura face ao teor do 
perecer jurídico, aceitar os projetos das especialidades e emitir o correspondente título nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DEGRADADA, SITA NA 
RUA JÚLIO DANTAS, EM TUNES – JUNÇÃO DE ELEMENTOS. --------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carlos Alberto Santos Dias. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente junção de elementos e informação da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o pedido de demolição da construção 
degradada e emitir o correspondente título. -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA EM 
BENACIATE, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Leonel de Jesus Martins Santiago. --------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, certidão e 
caderneta predial urbana, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, provar o projeto de arquitetura, aceitar os 
projetos das especialidades e emitir o respetivo título. -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO MATERIAL DE REVESTIMENTO DE 
COBERTURA – SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS POR «PLACAS DE COBERTURA», NO BLOCO 10, 1.º 
DT.º, DO BAIRRO DO PROGRESSO, EM SILVES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria de Lurdes Vieira Guerreira Correia. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, planta, serviço de 
fiscalização, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar a uma próxima reunião. ------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
MORADIA E ALTERAÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, SITA EM FIGUEIRAL OU VILA FRIA, EM 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Teresa Félix Correia Mascarenhas. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, despacho da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, ofício da Agência Portuguesa do 
Ambiente e planta de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condição da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA COM 
PISCINA E MURO DE VEDAÇÃO, SITA EM VALINHOS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----  
 ----------- REQUERENTE: Nicholas Anthony Henley Welch. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Divisão de 
Serviços Urbanos e Ambiente e Certidão de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes 
estabelecidos pela deliberação de 8 de junho de 2016, aceitar os projetos das especialidades e emitir o 
respetivo título. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
ARMAZÉM/INDUSTRIA, COM MUROS DE VEDAÇÃO, - ALGOZ PARK 1, ALV. DE LOTEAMENTO 
N.º 3/2008, LOTE N.º 15, SITO EM VALES DO ALGOZ DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E 
TUNES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: IMOFERTOR - IMOBILIÁRIA, S.A. --------------------------------------------------------  
 ----------- 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 
condição da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
CONCELHIO, SITO NAS FERRARIAS, EM ALGOZ. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Petroferr - Comércio de Combustíveis, Lda. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer da Comissão 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve, ofício da Junta Autónoma de Estradas, parecer do Dr. João 
Aires de Goes, ofício Dr. António Barata Pires e ofício de alvará da Direção Regional da Economia do 
Algarve de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer ao Dr. João Aires.  -----------------  
 ----------- 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 “MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR COM A 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. – EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE DOIS 
RAMAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, KM 38+906 E KM 39+147 DA ER 124, SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES”---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, e minuta de contrato de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, assinar a minuta de contrato, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------- 5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR COM A 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. – EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE DOIS 
RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM VALA AO KM 25+498, LADO DIREITO, E AO KM 
31+504 LADO ESQUERDO, DA ER 124, FREGUESIAS DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES E 
SILVES”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, e minuta de contrato de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, assinar a minuta de contrato, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 5.3 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE FEIRAS E 
MERCADOS DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - ANÁLISE DE PROPOSTAS - RELATÓRIO ” -- 
 ----------- Presente relatório do Júri do Procedimento, e declarações de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a decisão de contratar nos termos e 
condições do relatório. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
------------6.1 - ASSUNTO – MINUTA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO, POR 
LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING), PELO PRAZO DE 36 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA 
PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS (MAN 
TGS 26,320 6X2/4 BL E CAIXA RESÍDUOS SMAT), PELO VALOR DE 153.506,24€.------------------------ 



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgãos e Oficial Público, minuta de contrato de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, revogar a decisão de contratar nos termos e 
condições do relatório. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DO VALOR DOS INGRESSOS PARA O LADO B, PARA O 
CONCERTO COM A CANTORA VIVIANE, NO TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO, NO DIA 30 
DE NOVEMBRO, PELAS 21H30.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do setor da Cultura, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, fixando o 
valor de venda ao público dos ingressos em 8,00€ (oito euros), valor com IVA incluído à taxa de 13% --  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.3 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA TÉCNICA SUPERIOR SANDRA 
CRISTINA CORTES MOREIRA, COMO COORDENADORA DO GABINETE DE INFORMAÇÃO E 
RELAÇÕES PÚBLICAS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ----------------  
-----------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. -------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.4 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DO TÉCNICO SUPERIOR RICARDO 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO TOMÉ, COMO COORDENADOR DA ÁREA DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ------------- 
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.5 - ASSUNTO - DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA 
REIS DOS SANTOS VIEIRA, COMO RESPONSÁVEL DA SECÇÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA, 
NAS FALTAS E IMPEDIMENTOS DA COORDENADORA TÉCNICA.--------------------------------------------- 
 ----------- Presente despacho mencionado, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. ------------- 
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 
2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra, dizendo: --------------------------------------------------------  
 ----------- “Pela segunda vez no historial do município de Silves, recorremos à implementação do 
modelo de orçamento participativo de natureza consultiva que envolveu, designadamente, a 
participação da Assembleia Municipal Jovem, visitas aos Agrupamentos de Escolas, reuniões 
sectoriais (desporto, cultura, ação social, organizações juvenis) com as coletividades do concelho, 
duas rondas de assembleias participativas pelas freguesias do concelho e o lançamento de inquérito 
on-line e em suporte de papel. Foram realizadas reuniões de trabalho com as Juntas de Freguesia e 
as forças políticas com representação na Assembleia Municipal, recolhendo-se igualmente os 
contributos dos vários sectores da autarquia. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A proposta de orçamento atinge os 38,9 milhões de euros, i.e., um acréscimo de 2 milhões de 
euros, comparativamente a 2016, cujo orçamento se fixou nos 36,9 milhões de euros. ----------------------  
 ----------- É importante que seja dito que temos consciência que o Orçamento que apresentamos para o 
ano de 2017 é sustentado e credível. As necessidades nas diferentes áreas de intervenção autárquica 
são extensas e acima das reais capacidades, havendo, necessariamente, que tomar opções e 
prioridades, e acomodar o que verdadeiramente é exequível. --------------------------------------------------------  
 ----------- A experiência dos orçamentos camarários no corrente mandato autárquico comprova que a 
regra legal do cumprimento da execução da receita acima dos 85% do previsto, tem sido cabalmente 
cumprida (88% em 2014 e 93% em 2015), em simultâneo, com superiores taxas de execução do 
investimento, comparativamente aos anos anteriores, que espelha rigor e cautela nas projeções. Na 
Reunião da Assembleia de Setembro já tínhamos uma taxa de execução para 2016 em cerca de 80%.   
 ----------- Parte substancial dos recursos do Município de Silves ainda são alocados na satisfação das 
necessidades básicas das populações (v.g. conservação, remodelação e extensão dos sistemas de 
abastecimento de água e saneamento, recolha dos resíduos sólidos urbanos, arruamentos, rede viária, 
arranjo e apetrechamento de escolas, renovação do parque de máquinas, viaturas e equipamentos). 
Estes são a grande parte que temos que investir porque são básicas. --------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Nas áreas dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, que no caso de Silves, 
carecem de avultados investimentos no sentido da sua renovação, modernização, eficácia e eficiência, 
deparamo-nos com a intromissão abusiva da entidade reguladora do sector, a ERSAR, cujas 
exigências poderão inviabilizar a aprovação de candidaturas aos fundos comunitários no âmbito do 
programa temático nacional PO SEUR. Sendo este um dos nossos grandes e reais constrangimentos, 
o qual esperamos ultrapassar, expondo as nossas razões junto da Administração Central, 
nomeadamente, junto do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, por forma a que se 
consiga alterar os termos das candidaturas.------------------------------------------------------------------------. 
 ----------- Convém referir ainda que este executivo tem proposto, desde 2014, a adoção de taxas 
mínimas em sede de cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis, pela aplicação do 
chamado IMI familiar, e pelo reforço e alargamento dos apoios sociais. Convém referir que as 
empresas continuam a não estar sujeitas a derrama municipal, bem como os consumidores não 
serão sobrecarregados com a taxa municipal de direitos de passagem das comunicações 
eletrónicas. Estas medidas enquadram-se no objetivo político do executivo permanente de 
alivar a carga fiscal que impende sobre famílias e empresas, e apoiar quem mais precisa.  -----   
 ----------- Temos ainda, e é visível, uma trajetória ascendente nas transferências e apoios ao mundo 
associativo (Corporações de Bombeiros, PAIAC, PAMAD, PAAJU), num processo de reforço gradual 
das verbas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Convém referir que durante o período 2014-2017, o passivo financeiro passará de 18,042 
milhões de euros para 5,305 milhões, ou seja, as dívidas à banca serão amortizadas e reduzidas no 
valor de 12,7 milhões de euros (70% do seu valor inicial). ------------------------------------------------------------  
 ----------- No orçamento para 2017, os compromissos com os empréstimos de médio e longo prazo  
(capital e juros) elevam-se a 1,8 milhões de euros. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Registamos as responsabilidades contingentes, conforme se segue: (i) processos judiciais em 
curso — 178 647,08 euros; (ii) Arquinave — 88 512,00 euros. O total das responsabilidades 
contingentes ascende a 267 159,08 euros. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais uma vez pretendemos que o Orçamento seja um documento de consulta pública, e 
assim sendo os orçamentos durante o atual mandato autárquico são marcados pelo reforço da sua 
clareza e transparência, a ver: (i) a utilização de duas unidades orgânicas no orçamento (Assembleia 
Municipal e Câmara Municipal); (ii) a inexistência de rubricas indefinidas de elevado montante nas 
GOP ou no PPI; (iii) a criação de objetivos políticos nas GOP e no PPI; (iv) a criação de um objetivo 
específico para o Processo Viga d'Ouro, que espelha cabalmente os valores e o peso deste item nas 
GOP e no PPI, e clarifica os valores efetivos do investimento programado, permitindo distinguir o que é 
realmente despesa de investimento a realizar do que é efetivamente dívida relacionada com obra já 
executada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- Espelhamos ainda ai as Linhas de Orientação Estratégica que estão de certa forma 
sectorizadas num total de 32.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando as limitações do Município de Silves, em matéria de capacidade e 
disponibilidade financeira, não nos resta outra alternativa, senão FAZER MAIS E MELHOR COM 
MENOS RECURSOS, desígnio que só se atinge com esforço, criatividade, organização e 
planeamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Isto relativamente ao Orçamento para 2017. Estou disponível para quaisquer 
esclarecimentos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “agradeço o envio da 
proposta de Orçamento para 2017 por email, o qual já remeti para a concelhia e estou a aguardar 
resposta por parte da mesma, pelo que solicito que seja deliberado para a próxima reunião de câmara 
na qual já terei uma posição.” --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo que “relativamente ao nosso 
Grupo Parlamentar a situação é a mesma.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
-------------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL 2017.-----------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ----------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo dez horas e vinte 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.  ------------  

 

 


