
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 39  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2016 ---------------------------  
 ----------- Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove horas e 
quarenta minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina e Eng.º Domingos João Calado Matias. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando José 
Serpa Cabrita, substituído pelo Sr. Vereador Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. 
Vereadora Prof.ª Ana Cristina de Sousa Ferreira Santos, que lhe seguia sucessivamente na lista, 
também não pôde estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 31 da reunião ordinária pública de Câmara 
realizada a 07 de setembro de 2016 e Nº 32 da reunião ordinária de Câmara realizada a 14 de 
setembro 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 7.323.907,23 € (sete milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e sete euros e 
vinte e três cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 507.371,19 € (quinhentos e sete mil, 
trezentos e setenta e um euros e dezanove cêntimos). ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente iniciou a reunião, passando a informar que “a reunião será gravada para 
posterior apoio de quem a transcreve e após aprovação da minuta a mesma será eliminada”. -------------  
 ----------- Quanto a informações cumpre-me transmitir-vos que na semana passada recebemos um 
convite para a inauguração da nova portaria avançada, do parlatório e da Sala de Formação do 
Estabelecimento Prisional de Silves. Estará presente nesta cerimónia, a Secretária de Estado Adjunta 
e da Justiça, Dra. Helena Mesquita Ribeiro”. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice – Presidente tomou a palavra informando: “a equipa dos pedreiros encontram-se 
em Silves e em São Bartolomeu de Messines, a equipa dos calceteiros está em Armação de Pêra e a 
empresa contratada para reposição de calçadas está em São Bartolomeu de Messines. A equipa dos 
pintores encontram-se em Silves, a Rede Viária encontra-se na Estrada n.º 2 em Alcantarilha, e o trator 
também se encontra nas Uniões de Freguesia de Algoz/Tunes e Alcantarilha/Pêra. Para finalizar, dizer 
ainda que continuamos a realizar a limpeza dos moloks, na Freguesia de Armação de Pêra e dos 
contentores em São marcos da Serra, através da empresa contratada para realizar este serviço”. -------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís tomou a palavra dizendo: ----------------------------------------  
 ----------- “▪De 8 a 10 de novembro estão a decorrer nas escolas E.B. 2/3 do agrupamento de Silves, 
ações de sensibilização dedicadas às “Psicopatologias na Juventude”, dinamizado pela Câmara 
Municipal de Silves, em parceria com a Comissão Proteção de Crianças e Jovens. ---------------------------  
 ----------- ▪ De 10 de novembro a 3 de dezembro estará na Biblioteca Municipal a exposição de pintura 
“Música e Cor” por Antero Anastácio, inserido na rubrica talentos da comunidade. ----------------------------  
 ----------- ▪ No dia 11, o Algarve pelo Caleidoscópio vai ao Algoz, com a atuação do Grupo Coral Ideias 
do Levante, no edifício da Junta de Freguesia. Com esta atividade terminamos assim o ciclo de 
divulgação artística, que se desenvolveu durante este ano, levando duas sessões desta atividade por 
localidade. As únicas localidades que não tiveram este ciclo foram Silves e Armação de Pêra, uma vez 
que são aquelas em que a câmara desenvolve outras atividades. --------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- ▪No dia 12 pelas 10h00, no Mercado Municipal irão decorrer degustações de pratos 
confecionados pelos restaurantes aderentes ao “”Fim de semana com sabor a laranja””, que decorrerá 
de 18 a 20 de novembro e cujo ingrediente em destaque será, obviamente, a “laranja”. Esta é uma 
atividade inserida na promoção da marca “Silves, Capital da Laranja, e até ao momento já temos 18 
restaurantes aderentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no mesmo dia, a Biblioteca Municipal irá ter a atividade “Auto-retrato”, desenvolvida 
pela artista Noélia Pereira, que é uma atividade para crianças dos 3 aos 6 anos e famílias. ----------------  
 ----------- Sam Alone & The Gravediggers e Vítor Bacalhau são os artistas convidados da Câmara 
Municipal de Silves para a nova rúbrica “Cá se Faz”, que animará o Teatro Mascarenhas Gregório nos 
dias 12 e 19 de novembro, pelas 21h30.----------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- No dia 13, iremos ter as comemorações do Dia Europeu do Enoturismo, onde haverá 
entradas gratuitas no Castelo e no Museu de Arqueologia e provas de vinho da região, para os 
hóspedes das unidades de alojamento turístico situadas no concelho de Silves. -------------------------------  
 ----------- No dia 14 de novembro, inserido na Comemoração do Dia Mundial dos Diabetes, será 
apresentado o projeto “Diabetes na Serra”, na junta de freguesia de São Marcos da Serra pelas 10h30, 
em parceria com Unidade Coordenadora Funcional de Diabetes do Agrupamento de Centros de Saúde 
Barlavento, a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Rio Arade e a Câmara Silves, através da 
Unidade Móvel de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 15, teremos Ciclo de Memórias “Cartilha Maternal, Conversas à Solta” que será 
desenvolvido no Polo de Formação ao Longo da Vida, de S M Serra. ---------------------------------------------  
 ----------- E ainda no mesmo dia teremos Poesia aos Pedaços, workshop de escrita criativa, que é 
desenvolvido no âmbito da oferta educativa da Biblioteca Municipal, para a Escola Secundária.  ---------  
 ----------- Por fim, de referir que ontem teve lugar a campanha “Montanha Verde” que decorreu na 
Herdade do São Bom Homem”, organizada pelo Zoomarine, em parceria com o Município de Silves 
onde se fez a plantação de 5800 árvores endémicas, na antiga lixeira”. ------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente retomou a palavra acrescentando: “O objetivo inicial desta 
campanha foi o de recuperar as árvores perdidas nos incêndios. Mas, entretanto, o projeto cresceu e 
estendeu-se para a recuperação daquele espaço, que como sabem, era uma antiga lixeira. Tratou-se 
de um projeto que deu bastante trabalho aos nossos homens, pois implicou que por lá andassem com 
máquinas para preparar o terreno. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu e o Vice-presidente também lá estivemos a ajudar a plantar estas espécies, sendo que 
agora pretendemos estender estas iniciativas à população estudantil, de modo a que possam constatar 
que, afinal, é possível recuperar e tornar sustentáveis, em termos ambientais, áreas que no passado 
sofreram práticas menos corretas. Neste caso tratava-se de uma lixeira. Claro que tudo isto só foi 
possível com a ajuda do Zoomarine, que impulsionou a iniciativa que permitiu plantar as 5.800 
árvores.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu conhecimento que, à data de 08 de novembro de 2016, o valor dos fundos 
disponíveis era de 3.458.649,44 € (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e 
quarenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo: “hoje, dia 9 de novembro do ano 
de 2016, fica como uma data que pode vir a mudar o mundo, estou a referir-me às eleições 
presidências dos Estados Unidos da América e ao resultado que delas decorreu com a eleição de 
Donald Trump”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Vereador Dra. Maria da Graça Neto iniciou a sua intervenção questionando: 
“Relativamente à proposta que o PSD apresentou no âmbito do processo da Viga D’Ouro, gostaria de 
saber se já existe alguma resposta” ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu “a Dra. Isabel Cabrita, 
Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa ficou de trazer essa resposta, pelo que aguardemos a 
mesma.”  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto prosseguiu questionando: “Gostaria de saber o 
desenvolvimento que teve o processo relativo a um caminho, que aqui foi apresentado, na reunião de 
07 de Setembro, pelo Sr. Custódio Gonçalves. Foi na altura dito que haveria um parecer da junta de 
freguesia relativo à petição apresentada. Gostaria de saber o ponto de situação do mesmo.” --------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vice-presidente respondeu: “esta situação já tem muito tempo, nós já nos deslocamos 
ao sítio, juntamente com o Eng.º Araújo e ele já tem a resposta. O problema é que a resposta que 
pode ser dada não é a que o senhor quer ter.”   --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado tomou a palavra dizendo: “Relativamente à ligação dos esgotos 
da Aldeia de Tunes sugeria que a sua execução fosse considerada ainda durante este ano.” --------------  
 ----------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu: “ A execução desta empreitada já está há muito 
orçamentada, mas o problema é que a sua efetiva concretização não está dependente de nós, mas 
sim das Infraestruturas de Portugal e da disponibilidade que esta venha a ter para enviar alguém para 
supervisionar a obra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado prosseguiu questionando “Gostaria de saber porque é que os 
semáforos, que se situam junto ao Algoz e na entrada da própria Freguesia se encontram desativados. 
Também gostaria de sugerir que, de modo a acabar com o abusivo estacionamento automóvel no 
interior do Jardim do Algoz, em frente ao Banco Millennium, procedessem à colocação de “”pins””, pois 
embora existam sinais de transito a proibir, estes não são respeitados.” ------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente respondeu “este assunto nunca foi abordado nas reuniões da 
Comissão de Trânsito, mas irei verificar a situação.” --------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Eng.º Domingos Calado prosseguiu alertando para “a questão do Lavadouro do Algoz, 
que está em muito más condições. Seria conveniente contactar com o Sr. Presidente da União de 
Freguesias, para determinar a quem compete intervir, se à União de Freguesias, se à Câmara, pois 
qualquer dia aquilo colapsa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE, SITO GAVETO DA RUA DAS 
PALMEIRAS, NOSSA SENHORA DO CARMO E ESTRADA NACIONAL 125, EM ALCANTARILHA. ----  
 ----------- REQUERENTE: Agri-Constrói, Lda. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e certidão de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o destaque de parcela de terreno com a 
área de 437,20m

2 
do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3036 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo n.º 509, nos termos da informação. --------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE EXPLORAÇÃO 
PECUÁRIA Proc.º000617/03/2016/ALG, NA QUINTA DA AMOROSA, REGA, BARRADA, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES – OFICIO EMITIDO PELA DRAPALG. -------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Algarsuper, Lda. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, da Direção 
Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, pronúncia do Município de Silves, ofício da Assembleia 
Municipal, e da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, reclamações e baixo assinados, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento do ofício da DRAPALG. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MOINHO DE VENTO PARA USO 
COMO HABITAÇÃO, NAS SEIXOSAS, EM PÊRA-ALCANTARILHA. ----------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Anita Joyce Van Heemskerken Goede. --------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações 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 nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO, SITOS NA RUA DAS 
CARAVELAS, EM ARMAÇÃO DE PÊRA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Descobrir o Mar, Unipessoal Lda. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a finalidade de comércio e serviços 
para os espaços em causa nos termos da informação.-----------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA E CONVERSAÇÃO EM TURISMO NO ESPEÇO RURAL, SITO NA 
VALA, EM SILVES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Dominique Andrée Corinne Berrard Martins. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofícios da Direção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
MORADIA, NA RUA ENGENHEIRO DUARTE, N.º 12, SÍTIO DAS GATEIRAS, EM ALGOZ-TUNES. ----  
 ----------- REQUERENTE: Nuno Castelhano Ramos e Eloisa Sofia Correia da Costa. -------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA E VEDAÇÃO, SITO CORTESÕES, NO ALGOZ-TUNES. ---------------------  
 ----------- REQUERENTE: Joaquim Carlos Henriques de Almeida. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão, ofício da 
DRAPALG, e plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO CANHESTROS EM 
SILVES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Said Sakhi. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, e certidão de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. ASSUNTO – PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------  
---------- 5.1 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “PARQUE DE FEIRAS E MERCADO DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES - ESPAÇO PARA FEIRAS E OUTROS EVENTOS - ABERTURA DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA ” –  ------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Obras Municipais e Trânsito, Modelo de Anúncio do 
Concurso Público, Programa de Procedimento, Cabimento, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a realização do 
procedimento de concurso público, para execução da empreitada referenciada em epígrafe, a despesa 
previsível de 950.000,00€ (novecentos e cinquenta mil euros), acrescida de IVA, com prazo de 
execução de 9 (nove) meses, efetuando-se a cabimentação orçamental nos termos da informação, 
bem como aprovar as peças do procedimento concursal em anexo, a composição do júri proposto e a 
delegação de competências no mesmo para solicitação dos documentos de habilitação. Tudo 
conforme proposto na informação técnico da DOMT de 04/11/2016. -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------5.2 – ASSUNTO – EMPREITADA DE “ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ODELOUCA "8 
TRAVESSIAS RODOVIÁRIAS" - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE 
EMPREITADA ”------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, Cabimento, programa de 
procedimentos, caderno de encargos e projeto de execução, de que se anexam fotocópias e se dão 
por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, o Plano de 
Segurança e Saúde, o Plano de Sinalização Rodoviária Temporária, o Plano de Prevenção e Gestão 



 
 

 

 

 

de Resíduos de Construção e Demolição e as Medidas de Minimização das Disfunções Ambientais e 
Paisagísticas, nos termos da informação técnica da DSUA. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar e autorizar a realização do procedimento de concurso público, para 
adjudicação e execução da empreitada referenciada em epígrafe, a despesa previsível de 186.520,00€ 
(cento e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte euros), acrescida de IVA, com prazo de execução de 6 
(seis) meses, efetuando-se a cabimentação orçamental nos termos da informação, bem como aprovar 
as peças do procedimento concursal em anexo, a composição do júri proposto e a delegação de 
competências no mesmo para solicitação dos documentos de habilitação, de acordo com o proposto 
na informação técnica da DSUA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FONTE JOÃO LUÍS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB N.º 7397/19980213, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 
14 SECÇÃO FJ, DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Dora Isabel Mendes da Silva. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, planta de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM TERRAS NOVAS ALMARJÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL DE SILVES, SOB N.º 2264/20051223, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO 
N.º 1 SECÇÃO AN AN1, DA FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA. --------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Elvira Nunes Grilo Gonçalves. ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento, planta de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, DE UM ASSISTENTE TÉCNICO, PARA A SEÇÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO 
DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta do Executivo Permanente, Mapa de pessoal 2016, Circular da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, Cabimento, Informação do serviço de Auditoria, Controlo Interno 
e Património e Proposta para fixação do montante máximo dos encargos com recrutamento de 
trabalhadores à ocupação dos postos de trabalho previstos, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta procedendo nos termos. -----   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------6.4 - ASSUNTO – COMPARTICIPAÇÃO DE 80% DAS DESPESAS MENSAIS DE 
TRANSPORTE DE PEDRO SANTOS, PARA O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 
LABORAIS DA ASSOCIAÇÃO ALGARVIA DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS DIMINUÍDAS 
MENTAIS, EM FARO, PARA O ANO DE 2017. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: PEDRO SANTOS. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente pedido do requerente e informação do Sector de Ação Social e cabimento, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, atribuindo 
o montante mensal de 106,64€ (cento e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), correspondente a 
80% do valor mensal do passe, que totalizará para o ano de 2017, o valor de 1.066,40€ (mil e sessenta 
e seis euros e quarenta cêntimos) --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A RESTITUIÇÃO DE ALGUM 
MATERIAL DE SURF – FÉRIAS SUPER FIXES. ------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação do setor do Desporto e Cabimento de que se anexam fotocópias e se dá 
por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
autorizando o pagamento proposto, no valor de 327,28€ (trezentos e vinte e sete euros e vinte e oito 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 
2017 ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ---------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra referindo que “reitero o teor da apresentação, que fiz na 
reunião de 26 de Outubro de 2016, da fundamentação da política orçamental e das linhas de 
orientações estratégicas, tendo dito: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “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 setores 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 de 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). ---  
 ----------- 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 setor, a ERSAR, cujas exigências 
poderão inviabilizar a aprovação de candidaturas aos fundos comunitários no âmbito do programa 
temático nacional PO SEUR. Sendo este é um dos nossos grandes e reais constrangimentos os quais 
esperemos ultrapassar, nomeadamente junto da entidade responsável, Administração Central e 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território que se consigam alterar. -----------------------------  
 ----------- Convém referir ainda que este executivo propôs, 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 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Passo agora a palavra aos senhores vereadores, caso tenham dúvidas ou questões a 
colocar”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra disse: “Não há muito para dizer em 
relação a este orçamento. Os valores são o que são, estão dentro do possível, e as contas estarão 
provavelmente certas. O que poderia dar azo a comentários seriam os relatórios anexos aos 
documentos, que no meu entender, são tão importantes como os próprios números. -------------------------  
 ----------- Mas, a verdade é que ao comentar estes relatórios cairia no erro de voltar a colocar as 
mesmas questões que coloquei no ano passado, pois os relatórios são precisamente iguais. No meu 
entender, acho que tal é deselegante, pois ao lermos estes documentos cria-se a espectativa de poder 
encontrar algo que possa, de certa maneira, justificar as opções tomadas, bem como enaltecer quem 
produziu a documentação, tal como a senhora vereadora, Luísa Conduto, fez no ano transato. Este 
ano, não há que enaltecer, pois os documentos são uma cópia dos do ano passado; desde as frases, 
aos parágrafos, ou seja, em 90%, os relatórios são rigorosamente iguais. ---------------------------------------  
 ----------- O relatório, que vem juntamente com o orçamento, e que de certa maneira poderia e deveria 
explicar o ponto de vista estratégico e as opções tomadas no orçamento, é exatamente igual ao do ano 
passado. A título de exemplo, estão aqui três folhas com parágrafos que são rigorosamente iguais. 
Estive a comparar os textos e só uma meia dúzia de linhas é que foram alteradas. Isto reflete o modo 
como os relatórios foram elaborados, só se mudou o ano e pouco mais, porque os textos são os 
mesmos. Passado um ano certamente haveria algo mais a dizer, pois ao criar um novo orçamento 
dever-se-ia reportar o que efetivamente já foi realizado e o que ainda está por terminar, bem como as 
perspetivas para este ano em termos de obras e de rubricas. --------------------------------------------------------  
 ----------- Posto isto, ainda assim, deixo aqui alguns contributos, que já tinha dado no ano passado, e 
pelo que me parece, não foram tidos em conta: --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Contabilidade de Custos, definida no artigo 8.º das Normas de Execução Orçamental, não 
permite apenas o apuramento dos custos indiretos, obviamente, permite o apuramento dos custos 
diretos e indiretos, penso que se trata de um lapso que já deveria ter sido corrigido, pois tiveram um 
ano para o fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O artigo 11.º deveria ter espelhado o que a própria lei determina pois, para além da definição 
das regras a serem observadas para a realização de despesa, ainda postula que a verificação dessa 
despesa não deve ser efetuada apenas do ponto de vista legal, mas também o deve ser do ponto de 
vista financeiro. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Uma das poucas alterações que vi no relatório prende-se com a suposta ““Mostra da 
Laranja””, que se devia ter realizado este ano, e que aparece substituída pela “Silves Capital da 
Laranja”. Espero que se concretize no ano de 2017. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Postos estes reparos, tenho as seguintes questões a colocar:--------------------------- 
 ----------- 1.ª Na alusão que é feita ao Orçamento Participativo não é percetível, nem no relatório, nem 
no orçamento, a efetiva participação dos munícipes e das entidades, tal como não especifica que 
obras foram realmente incluídas no orçamento e que tiveram por base a participação dos cidadãos, 
das associações, das entidades do concelho e das juntas de freguesia. Penso que essa informação 



 
 

 

 

 

deveria constar no relatório, para que se pudesse perceber em que termos é que este tipo de 
auscultação vem enriquecer a realização do orçamento; --------------------------------------------------------------  
 ----------- 2.ª - Gostaria que a Sra. Presidente me explicasse a que é que se ficou a dever este 
acréscimo de 2.000.000€ (dois milhões de euros) em 2017 face a 2016. Deu-me a entender que as 
grandes obras que vêm incluídas para 2017 são, basicamente, as mesmas que já vinham no 
orçamento de 2016. Assim, gostaria de perceber, em concreto, a que se deve este aumento de 
despesa, pois da comparação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2017, com 
os homólogos de 2016 resulta um crescimento diferente; o Orçamento cresce cerca de 5,5% e as GOP 
cerca de 3,5% a 3.8%, dando a ideia que este crescimento será, em parte, projetado para as despesas 
correntes. Tenho dúvidas se será esta a leitura que se deve, corretamente, fazer destes valores; --------   
 ----------- 3.ª - Também gostaria de fazer referência ao quadro das GOP. Na página 10 vêm referidas 
variações que existem entre 2016 e 2017; há acréscimos, há diminuições, mas o que é estranho é que, 
para além da redução significativa de duas opções, que na minha opinião são muito importantes; a 
Intervenção Social e a Higiene e Limpeza Pública, nesta última há uma redução de cerca de 20%, e 
aqui até compreendo que possa haver uma explicação, mas no caso das Intervenções Socias não 
consigo perceber como pode haver uma redução de 70%, numa área tão sensível como esta; ------------  
 ----------- 4.ª - Ainda em relação a este quadro, constam do mesmo quatro rubricas que se designam 
por “reforço”: “”reforço da limpeza, da recuperação, da intervenção e da imagem, mas depois o que se 
verifica, na realidade, é que não existe nenhum reforço de verba nestas rubricas, mas sim uma 
diminuição! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5.ª O relatório refere que o passivo de 2017 rondará os 5.000.000€ (cinco milhões euros), 
mas se olharmos para o quadro dos empréstimos vemos que a 31 de dezembro de 2017, os 
empréstimos irão rondar o passivo de 8.600.000 € (oito milhões e seiscentos mil euros). Isto causa-me 
alguma estranheza, visto que o relatório refere um valor e depois só o quadro dos empréstimos refere 
um valor superior; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.ª - Há ainda aqui números que são previsões, os quais eu gostaria que me fossem 
explicados, porque trata-se de rubricas que, por um lado, a própria lei define como devem ser 
calculadas, mas também deveriam vir refletidos no relatório, para efetivamente se perceber como se 
chegam a estes valores. Por exemplo, o caso do IMI de 2016, com uma previsão de 7.000.000€ (sete 
milhões de euros) e de acordo com a execução do Orçamento foram arrecadados à volta de 
5.000.000€ (cinco milhões de euros) e agora, para 2017, a previsão volta novamente a ser de 
7.000.000€ (sete milhões de euros). Não percebo como é que estes 30% de acréscimo do IMI se vão 
materializar em 2017. Das duas uma, ou a previsão das receitas de IMI são superiores no próximo 
ano, e neste caso eu gostaria de saber de onde vem essa informação, ou então, ainda falta receber 
alguma tranche do IMI este ano. Se assim não for não consigo perceber o porque destes valores; -------  
 ----------- 7.ª – Relativamente aos impostos indiretos, em 2016 previu-se uma verba de 1.200.000€ (um 
milhão e duzentos mil euros). A cobrança destes impostos indiretos, de acordo com os dados que nos 
foram entregues a semana passada e que penso que abarquem até ao final do mês de Outubro, 
rondou os 250.000€ (duzentos e cinquenta mil euros). O que se prevê arrecadar em 2017 é mais do 
dobro do que foi arrecadado em 2015 e em 2016. Sinceramente, não consigo ver como é que essa 
previsão será concretizada!  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por último, e ainda dentro dos impostos indiretos, há o caso dos loteamentos e das obras que 
têm sofrido uma redução drástica de volume. De 2016 até agora cobrou-se 10% do que estava 
previsto, ou seja, numa previsão de 1.200.000€ (um milhão e duzentos mil euros), cobrou-se cerca de 
100.000€ (cem mil euros), isto de acordo com o que está referido no mapa, e agora, para 2017, prevê-
se cobrar uma verba de 600.000€ (seiscentos mil euros), não consigo perceber com é que na 
realidade estes valores vão ser alcançados causando-me alguma estranheza a forma como foram 
calculados”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra dizendo “quero congratulá-lo por ter lido o 
relatório que, como sabe, é uma iniciativa do executivo que está atualmente em funções. ------------------  
 ----------- De facto, o relatório foi elaborado pela mesma pessoa que produziu o do ano transato e que 
é, efetivamente, “”uma pessoa dos números””. Como bem sabe, a elaboração deste tipo de relatórios é 
morosa e implica uma grande disponibilidade de tempo para os produzir. Ora tempo é o que mais nos 
falta para poder acorrer a todas as necessidades e solicitações não sendo, de todo, justificável estar a 
alterar textos quando o que na minha opinião realmente interessa são os números e não a escrita. 
Deixo aqui as minhas felicitações a quem elaborou o mencionado relatório”. - ----------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra referiu “ Já foi dito o que foi dito, 
vocês são a força política que está, neste momento, a gerir os destinos da autarquia e do concelho, 
tendo toda a legitimidade para o fazer da forma que acharem ser a melhor. Apesar de existirem alguns 
pontos com os quais podemos não concordar temos que os aceitar, pois assim é a democracia. Nós 
estamos aqui com um sentido de gestão consentida, de forma consciente e solidária, para que este 
executivo não tenha argumentos para dizer que não fizerem isto ou aquilo porque a força PSD não 
deixou. No entanto, o que se assume aqui pode na assembleia não obter acolhimento e haver 
divergências, pois damos liberdade para cada um decidir como entender e em consciência. Eu, 
enquanto estiver aqui nesta posição, é esta a atitude que vou continuar tomar, sempre em prol daquilo 
que for melhor para o concelho. Por outras palavras, o que estou a dizer é que têm toda a legitimidade 
para gerir a Autarquia até às próximas eleições e nós temos que assumir este facto e dar-vos 
condições para que possam desenvolver esse trabalho. E é tudo o que tenho a dizer relativamente ao 
orçamento”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra, dizendo “começo por responder às questões colocadas 
pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, confirmando o que a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís já referiu 
anteriormente que foi este executivo, que está atualmente em funções, que começou a elaborar e a 
entregar o relatório do orçamento no qual damos a explicação das grandes opções do plano, mas 
também a fundamentação política, com o nome de “Relatório de Fundamentação Da Política 
Orçamental e Linhas de Orientação Estratégica”. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao facto de o senhor vereador não encontrar grandes alterações no texto do relatório, 
em comparação com o do ano passado, esclareço que nós não mudamos a nossa orientação 
estratégica e política de ano para ano, nós temos diretrizes, que foram apresentadas aquando da 
candidatura à autarquia e que foram aprovadas por sufrágio. --------------------------------------------------------  
 ----------- A população, ao decidir que seriamos nós a gerir os destinos do Concelho, neste mandato, 
validou essas linhas de orientação e fundamentação politica, que constituem a base e o fundamento 
da nossa atuação, e que não sofrem alterações só porque está a ser elaborado um novo orçamento, 
pelo contrário, constitui a sua concretização. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O alegado reforço de 2.000.000€ (dois milhões) neste orçamento para 2017, corresponde a 
valores de rubricas já inscritas em 2015, passadas para 2016 e que, por vicissitudes várias, não foram 
gastos tendo agora que ser reportados pelo seu montante global, dai a diferença que referiu. -- ----------  
 ----------- A propósito do Orçamento Participativo poderemos fazer-vos chegar o que foi a discussão 
pública, quer com as entidades, quer com a população em geral a as respetivas conclusões, sendo 
que foi oportunamente dado conhecimento aos munícipes das obras e investimentos que seriam 
incluídos no orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca das rubricas que sofreram uma suposta redução de valor, é óbvio que não vamos, de 
maneira nenhuma, diminuir as intervenções no âmbito da ação social ou da higiene e limpeza, de todo, 
tanto mais que são duas áreas que fazem parte integrante das nossas linhas de orientação 
estratégica. O valor que se encontra, por ora, representado é diminuto, mas posteriormente será 
devidamente reforçado, após revisão orçamental. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para finalizar, esclareço que ainda falta receber uma tranche, respeitante ao pagamento do 
Imposto Municipal de Imóveis (IMI), o que justifica a projeção apresentada”. ------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís tomou a palavra esclarecendo: “No ano passado, aquando da 
elaboração do orçamento, ainda não estava definido o nome que viria a ser dado ao apoio à citricultura 
do nosso Concelho, dai se ter avançado com a designação de “Mostra da Laranja”. A partir do 
momento em que foi criada a marca “” Capital da Laranja”” a designação ““Mostra da Laranja””, passou 
a ser o nome do evento, propriamente dito. Esta mostra não se realizou no mês de Novembro, em 
consequência daquilo que nos foi dito pelos produtores e entendidos na matéria, pois coincide com o 
início da campanha da laranja e corria-se o sério risco de não estar disponível quantidade suficiente de 
laranja com as características pretendidas. Assim, decidimos alterar a realização do certame para o 
mês de Fevereiro, que será uma boa altura de produção”. ------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina retomou a palavra dizendo “quando me referi ao relatório não 
disse que o executivo tem que mudar de linhas de orientação, pelo contrário, deve mante-las porque 
isso prossupõe que a estratégia definida é aquela que o executivo pretende levar até final do mandato. 
A questão está na própria produção do relatório, porque o que ele têm que refletir, é aquilo que é o 
acontecimento ou facto que está a relatar, por forma a permitir a quem o lê perceber o que se fez 
durante aquele ano e em que patamar de execução se encontra. --------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Para terminar, eu gostaria de acrescentar que só faço estes apontamentos para que se possa 
melhorar no futuro. Se eu estivesse desse lado, gostava que me fizessem o mesmo, não é no sentido 
de criticar por criticar, mas sim, com um intuito construtivo. -----------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra concluindo “agradeço os seus contributos e mantenho 
que a documentação apresentada nada omite, sendo um documento que prevê tudo aquilo que já está 
definido e decidido, bem como a possibilidade de se poder rever o que se possa vir a pretender nas 
diversas rubricas apresentadas”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça fazendo uso da palavra disse “A discussão foi tão 
pacífica da parte da oposição, e o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, tem apresentado algumas correções 
que vocês até agradecem, mas mesmo assim não aceitam de bom agrado as intervenções da 
oposição, mesmo quando são pacíficas. Era só isso, que gostaria de deixar aqui mencionado”. ----------  
 ----------- A Sra. Presidente colocou a proposta a deliberação. -------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos dos Srs. Vereadores do Executivo 
Permanente e com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS e do PSD, aprovar a proposta de 
Orçamento e as Grandes Opções do Plano e a sua remessa à Assembleia Municipal, para os devidos 
efeitos. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL 2017.-----------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos dos Srs. Vereadores do Executivo 
Permanente e com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS e do PSD, aprovar a proposta de Mapa de 
Pessoal para 2016, e a sua remessa à Assembleia Municipal, para os devidos efeitos. ----------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 24.------------------------  
 ----------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
23. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e quarenta 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.  ------------  
 


