
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 5  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2017. --------------------------  
 ----------- Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove horas e 
trinta minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
  ---------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve ausências. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 8.480.574,97 € (oito milhões quatrocentos e oitenta mil quinhentos e setenta e quatro 
euros e noventa e sete cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 505.980,61 € (quinhentos e 
cinco mil novecentos e oitenta euros e sessenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de Câmara 
Ordinária, 08 de fevereiro de 2017 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem está a 
transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na gravação, 
sendo esta eliminada após a aprovação da ata. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, pelas 18h00, em Armação de Pera irá decorrer a 
apresentação do trabalho, elaborado pelo Engenheiro Saldanha, acerca da zona mais problemática de 
Armação de Pera, designadamente a que abrange a Rua dos Pescadores, Manuel de Arriaga e do 
Alentejo. De salientar que este estudo é mais abrangente do que aquilo que inicialmente se supôs, 
contemplando ainda as bacias e o caudal da ribeira de Alcantarilha. Seria importante a vossa presença 
e a participação da população de Armação de Pêra.  -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mudando de assunto, para vos informar que perdemos a acção judicial que nos opunha à 
“”Traintour””, relativa ao comboio em Armação de Pera, e que a empresa já veio dizer que pretende 
retomar a atividade colocando o comboio a circular.--------------------------------- Permitam-me que diga, 
que na minha opinião, este processo não foi, na altura, bem encaminhado, uma vez que não houve 
concurso publico e que não foi estabelecida qualquer contrapartida para a Câmara pela utilização do 
espaço público, situação que não foi analisada pelo tribunal, que apenas se pronunciou acerca do 
direito que a empresa teria a fazer circular o comboio por Armação de Pêra.------------------------------------  
 ----------- Passo agora a entregar a relação de certificados de incapacidade temporária para o trabalho 
por estado de doença, dos diferentes serviços, reportada a 31 de janeiro de 2017, no seguimento do 
solicitado pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais dou conhecimento que, à data de 7 de fevereiro de 2017, o valor dos fundos disponíveis 
era de 3.849.758,17 € (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito 
euros e dezassete cêntimos) ”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice- Presidente tomou a palavra informando os presentes que “A Equipa da Rede 
Viária encontra-se na Freguesia de São Bartolomeu de Messines, a Equipa dos Pedreiros encontram-
se nas Freguesias de Armação de Pera e Silves.  -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Equipa dos Calceteiros encontra-se na Freguesia de Silves. A Secção de Pintura encontra-
se também na Freguesia de Silves.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os dois tratores encontram-se na União de Freguesias de Alcantarilha e Pera 
(nomeadamente em Alcantarilha) e na Freguesia de Silves.  ---------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Tal como planeado começámos a lavagem dos moloks e dos contentores. Já estão lavados 
os contentores da União de Freguesias de Alcantarilha e Pera e da Freguesia de Armação de Pera.”  --  
 ----------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, passando a informar os presentes 
sobre as seguintes atividades a decorrer no concelho:  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- “Já se iniciaram os trabalhos de implementação das hortas comunitárias, que se prevê 
estarem concluídos entre o final do mês de abril, início do mês de maio, tendo presente que os 
mesmos estão a ser desenvolvidos pelos nossos trabalhadores do Setor de Jardins e Espaços Verdes 
e que os mesmos têm que continuar a assegurar todos os outros trabalhos do Setor;  -----------------------  
 ----------- Decorreu, na passada sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o Conselho Municipal de Educação, 
onde se procedeu à aprovação dos circuitos que compõem o Plano de transportes Escolares para o 
próximo ano letivo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No próximo dia 9 de fevereiro, amanhã, realiza-se o 1.º Encontro do Novo Grupo de Teatro 
Amador de Silves, dinamizado pela companhia de teatro residente no concelho a “Al-Teatro”;-------------  
 ----------- No dia 11 de fevereiro, a Biblioteca Municipal recebe uma oficina de artes plásticas, 
direcionada para crianças dos 5 aos 10 anos e é dinamizada por Margarida Gomes, pelas 15h30m;  ---  
 ----------- Nos dias 11 e 12 de fevereiro, decorrerá nas Piscinas Municipais, o Torneio Especialista de 
Natação na vertente Natação Pura, uma iniciativa coorganizada pela ANALGARVE – Associação de 
Natação do Algarve e a Câmara Municipal de Silves;  ------------------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 11 de fevereiro, voltamos com o programa “Jazz nas Adegas” que trará ao Convento 
do Paraíso (Quinta do Lagar) o Biel Ballester Trio. O evento, que tem início pelas 21h00, é promovido 
pela Câmara Municipal de Silves, em parceria com o Programa Algarve 365;  ----------------------------------  
 ----------- Nos dias 11 e 12 de fevereiro, decorrerá o 18.º Torneio Internacional de Praia, em Armação 
de Pera, organizado pelo Clube de Futebol “Os Armacenenses”;  --------------------------------------------------  
 ----------- No dia 12 de fevereiro teremos em “Dias Al-Teatro” com a peça “Dra. Ricágua vai ao Teatro”, 
é uma peça para maiores de três anos, produzida por “Krisálida”, a Associação Cultural de Caminha – 
Alto Minho, que agora é recebida em Silves com o apoio do Município, no Teatro Mascarenhas 
Gregório, em duas sessões, uma às 11h00 e outra às 16h00;  ------------------------------------------------------  
 ----------- No dia 12 de fevereiro decorre o V BTT Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines 
e o 3º Trail Running, Trilhos do Remexido; --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na Biblioteca Municipal de Silves (BMS) revelam-se “Talentos na Comunidade” entre 14 de 
fevereiro e 10 de março. Ana Rita Martins Afonso, uma Silvense ligada às Artes Plásticas e Multimédia, 
exporá os seus trabalhos, numa mostra intitulada “Um Olhar sobre a Natureza”. Os trabalhos que 
integram a exposição foram elaborados no âmbito da Ilustração Científica Biológica (aves, répteis, 
mamíferos, botânica, fungos). Pretendem despertar a curiosidade do espectador pela natureza, 
evidenciando as potencialidades deste tipo de ilustração.  ------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “Ao assinar esta ata de 2 de 
novembro de 2016, deparei-me com um pedido efetuado na altura e que ainda não me foi respondido. 
Não gosto de pressionar para que seja dada resposta aos pedidos que faço, mas este já tem algum 
tempo. O pedido tem a ver com um relatório referente às atividades, decorridas durante o ano de 2016, 
nas áreas da Educação, do Desporto, da Ação Social e da Cultura, que implicaram a contratação de 
serviços e a aquisição de bens. Esta informação deverá esclarecer se os compromissos assumidos 
para essas atividades já foram todos liquidados, de acordo com as normas legais em vigor.  --------------  
 ----------- Não sei se ainda não houve tempo e também sei que existem muitas vezes prioridades, mas 
deveria haver o cuidado de verificar que não ficavam pedidos por responder ou por esclarecer.” ---------  
 ----------- Em resposta, a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís disse “Foi, por mim, remetido um email 
para os técnicos desses serviços, que até agora ainda não me responderam. Tem havido bastantes 
actividades, quer desportivas quer culturais, e por isso não tem sido possível dar resposta a tudo. Irei 
verificar a situação.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Maria da Graça interveio perguntando “Em que fase é que se encontra o 
estudo relativo à atribuição das casas de habitação social?” Ao que a Exma. Sr.ª Presidente respondeu 
“Temos praticamente o levantamento todo feito, mas o trabalho ainda não se encontra concluído.” ------  
 ----------- A Sr. Vereadora Dr.ª Maria da Graça prosseguiu dizendo “Foi-me dito há algum tempo que a 
questão do programa das águas já estaria em funcionamento em janeiro, pelo que pergunto se já está 
efetivamente a funcionar na totalidade” ao que a Dr.ª Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e 
Administrativa respondeu “Na totalidade ainda não. Em relação à emissão de faturas o programa está 



 
 

 

 

 

totalmente implementado e a funcionar normalmente. O segmento que falta implementar é o relativo à 
emissão de certidões de dívida e consequentes Processos de Execução Fiscal, que será activado 
muito em breve.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça retomou a palavra perguntando “Como está a situação 
do processo do Sr. Benedito relativamente ao muro?” ao que a Exma. Sr.ª Presidente respondeu “O 
problema agora é que ninguém quer reunir para discussão do assunto. Em relação ao muro, a situação 
é simples, uma vez que se trata de uma mera comunicação prévia e todas as formalidades que eram 
necessárias foram observadas. Da nossa parte, o processo não merece qualquer reparo, situação que 
comuniquei ao Sr. Benedito que não a aceitou de bom grado. -------------------------------------------------------  
 ----------- Questão diversa é a do acesso para a casa da D. Isabel, em que foram colocadas uma mesa, 
pregada ao chão, e botijas de gás, para que ela por lá não passasse, mas segundo as cartas militares 
esse acesso já existe há muitos anos. Sugeriu-se que apresentasse um pedido tendente a esclarecer a 
dominialidade do caminho, tendo em conta possíveis intervenções que a Junta de Freguesia ou a 
Câmara pudessem ter feito nesse caminho. No entanto, a D. Isabel comunicou-nos que o seu 
advogado desaconselhou-a de fazer este pedido. Assim não sei como poderemos ajudar!” ----------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “Gostava de saber, e pode 
ser para a próxima reunião, quais as medidas tomadas para reforçar as áreas verdes em Armação de 
Pera, tanto as já concluídas como as que estão previstas. ------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostava também de saber se a Câmara já teve a reunião com a Junta de Freguesia de 
Armação de Pera sobre a situação dos vendedores ambulantes.  --------------------------------------------------  
 ----------- Por último, gostaria que fosse agendado o ponto de situação do PDM, que poderia ser para 
uma reunião a realizar no início de março.” --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente, em resposta às questões colocadas pelo Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa, disse “ No âmbito do reforço das zonas verdes, encontra-se prevista a execução do Parque da 
Ribeira de Alcantarilha, sendo que as margens da ribeira e as zonas circundantes foram todas limpas, 
desde a nascente até depois da ponte D. Maria. Estes trabalhos foram realizados em parceria com a 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente. Com a criação deste parque, pretende-se beneficiar toda 
esta zona, através da criação de um trajecto pedonal, ao longo das margens da Ribeira e da plantação 
de espécies endémicas, por forma a impedir ou minorar a infestação das canas. ------------------------------  
 ----------- Quanto à questão da venda ambulante, já transmitimos ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Armação de Pera a nossa intenção de vir a permitir o exercício daquela actividade na 
Avenida Beira Mar este Verão. Ficou combinado que iriamos ao local para aferir a melhor localização 
para o seu exercício. No entanto, ontem, enquanto fazíamos a distribuição dos panfletos, relativos à 
apresentação do trabalho do Engenheiro Saldanha, o Sr. Presidente esteve connosco e sugeriu uma 
área, em frente ao Hotel Holiday Inn, que daria para colocar à volta de doze comerciantes.” ---------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo “Quero enaltecer o evento que 
ocorreu neste fim de semana na FISSUL, “12.º Encontro LAND Algarve”, e mostrar o meu 
reconhecimento pelo excelente trabalho que foi feito e que resultou num extraordinário evento que 
poderia vir a servir de exemplo e a abrir caminho para que outras associações, em colaboração com a 
Câmara, viessem a organizar mais eventos com esta qualidade.” --------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM 
SOLO RURAL – PARECER. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Inácio José da Silva. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires de Goes, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade voltar à próxima reunião. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, SITA NA 
ALDEIA DAS PEDREIRAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e outros, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra solicitando “Na sequência das 
sucessivas reclamações, gostaria de saber se foi decretado o embargo da obra. Se sim, quando, se 
não, porquê, e que medidas foram tomadas?” ----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade voltar à próxima reunião, acompanhado de 
informação atualizado acerca do estado do processo e resposta à questão colocada pelo Exmo. Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO NO LOBITO, EM SILVES. -----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Fernando José dos Santos Cabrita. -------------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, pareceres e atas 
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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO N.º 591/2007 – PARECER JURÍDICO. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Karl Gatterer e Margarethe Gatterer. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer jurídico do Dr. João Aires e Goes, cartas e pronúncia do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar ao Dr. João Aires que aclare o sentido 
do seu parecer, nomeadamente o sentido atribuído à expressão “parece correta” constante do 
penúltimo parágrafo do documento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se solicita que o parecer verse acerca da conformidade legal das notificações 
constantes no processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
CONCELHIO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SITO FERRARIAS, NO 
ALGOZ.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Petrofer, Comércio de Combustíveis, Lda. ----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, reconhecer o Interesse Público Municipal do 
equipamento e a sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. -------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
PROPRIEDADE HORIZONTAL, SITO EM LARGA VISTA, FORAL NO ALGOZ. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Clementino Manuel Vidal da Fonseca. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar o prédio em regime de propriedade 
horizontal, de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS E 
AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO PEDREIRAS EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------   
 ----------- REQUERENTE: Iva Dora Clemente Guerreiro. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade do título de licença e 
conceder licença especial para a conclusão da obra, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE RESPONSABILIZAÇÃO FINANCEIRA DE ELEITOS. ------  
 ----------- Presente relatório e parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “Para nós, isto no fundo, sempre foi um 
processo separado pelo aspeto político e pelo aspeto jurídico e esta proposta, que está agora em 
votação, e com a qual pessoalmente concordo, já deveria ter sido apresentada. Se tivesse sido 



 
 

 

 

 

apresentada inicialmente tinha evitado o dispensável desgaste que acometeu os presentes que, em 
minha opinião era de todo evitável. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu tenho uma questão, que vem no seguimento da proposta apresentada pelos vereadores 
do PS, na reunião ordinária de Câmara de 20 de julho de 2016, a qual foi aprovada por unanimidade e 
que passo a ler:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------Proposta ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- No passado mês de Junho o Tribunal de Contas enviou para o Município de Silves o Relatório 
Consolidado de Verificação Interna de Contas do Município de Silves — Gerência de 2011 e 2012. -----  
 ----------- Na Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara de 13/7/2016, está agendado uma Proposta 
do Executivo Permanente relativamente ao assunto. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Neste sentido os vereadores do Partido Socialista, apresentam a seguinte proposta: ------------  
 ----------- a)Estipular o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apresentação de conclusões, 
relativamente ao pretendido no ponto 4 da proposta do executivo permanente: --------------------------------  
 ----------- b) Solicitar que em todas as reuniões de Câmara seja entregue à vereação não permanente 
uma informação por escrito relativa às diligências efetuadas, assim como toda a documentação 
enviada e recebida relativamente ao assunto. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 13 de Julho de 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Vereadores do Partido Socialista ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Fernando Serpa -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Paulo Pina” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A minha pergunta é, até ao dia de hoje, quais foram as diligências tomadas, quer internas, 
quer externas, no sentido de, conforme o conteúdo da sua proposta, averiguar a pertinência da ação 
de responsabilidade?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de saber se, no decurso dessas diligências, foram apuradas as obras feitas, as que 
não o foram, mas foram pagas, se houve algumas que nem foram adjudicadas mas foram pagas, para 
depois podermos informar o Tribunal de Contas e o Ministério Público do resultado dessas mesmas 
diligências. Isto porque, na proposta que é feita, e que volto a repetir que concordo com o seu 
conteúdo, nomeadamente na página 2, diz: “Sendo que, em cumprimento da referida deliberação 
camarária, e tendo em conta o teor do relatório interno denominado "Contas de Gerência do Município 
de Silves de 2011 e 2012 "Viga D'Ouro" - Responsabilização Financeira de Eleitos Locais", a 
Presidente da Câmara Municipal de Silves, por despacho de 27 de Julho de 2016, solicitou "a emissão 
de parecer jurídico à Divisão Jurídica e Administrativa, no prazo máximo de 60 dias, para avaliação da 
tempestividade para instaurar uma ação de responsabilidade civil extracontratual contra os eleitos 
locais de anteriores executivos municipais permanentes, diretamente envolvidos no caso "Viga 
D'Ouro", para obter o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário público municipal, tendo em 
conta o disposto naquele relatório interno e com base nos factos e prejuízos apurados quer no relatório 
consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de Junho de 2016, relativo à verificação interna 
das contas de gerência referentes aos exercícios de 2011 e 2012 (processos n.ºs 18793/2011 e 
1870/2012), quer no relatório de auditoria financeira externa, que analisou a situação orçamental e 
financeira do Município de Silves, ao longo dos exercícios de 2010 a 2013". 
 ----------- Ainda, por despacho da Presidente da Câmara Municipal de Silves de 27 de Julho de 2016, 
foi solicitado à Divisão Jurídica e Administrativa que analisasse "a possibilidade do Município de Silves 
exercer judicialmente o direito de regresso contra a empresa "Viga D’ Ouro - Construções, Lda.", 
atendendo ao teor da documentação acima identificada e do parecer jurídico da "P.L.M.J. - Sociedade 
de Advogados, R.L.", datado de 07 de Setembro de 2006", e o que pretendo saber é se, além destas, 
fez mais algumas diligências e se é a Divisão Jurídica e Administrativa que vai responder às questões 
que coloquei anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nas conclusões da Proposta, nomeadamente nas páginas 8/9, ponto 3.II. diz:  ---------------  
 ----------- Contudo, o Município de Silves deve abster-se de reclamar judicialmente o ressarcimento dos 
prejuízos causados ao erário público municipal, enquanto não ocorrer o desfecho final das diligências 
em curso promovidas pelo Ministério Público afeto ao Tribunal de Contas, com vista à efetivação de 
responsabilidade financeira reintegratória de eleitos locais, porquanto: -------------------------------------------  
 ----------- a) A efetivação de responsabilidade financeira reintegratória consome o dever de exercício do 
direito de regresso pela Administração Pública, em sede de responsabilidade civil extracontratual 
administrativa por facto ilícito culposo, sempre que a reposição de verbas ocorra por montante idêntico 
ao que o Município de Silves deveria obter mediante a efetivação do direito de regresso, o que pode 
acontecer, "in casu", com a possível condenação dos responsáveis na reposição dos valores pagos 



 
 

 

 

 

pela autarquia a título de juros de mora, no valor de E 668.823,97 (Seiscentos e sessenta e oito mil, 
oitocentos e vinte e três euros e noventa e sete cêntimos), em decorrência do que resulta evidenciado 
no relatório consolidado do Tribunal de Contas n.º 4/2016, de 16 de Junho de 2016; e, ----------------------  
 ----------- b) Não há garantias de provimento de uma eventual ação judicial instaurada contra os 
anteriores Presidentes da Câmara Municipal de Silves, que se funde apenas na reivindicação do 
pagamento das despesas tidas com custas processuais e honorários de advogados, dado que, para 
além do Tribunal de Contas ter desconsiderado esta matéria para efeitos de efectivação de 
responsabilidades financeiras, não é menos verdade que as custas processuais (que englobam taxas 
de justiça, encargos processuais e custas de parte) são devidas em função do impulso processual 
promovido peio Município de Silves, na defesa das suas posições jurídicas, e que as despesas havidas 
com honorários de advogados decorrem dos vários serviços jurídicos que foram efetivamente 
prestados em representação da autarquia.”, Não está em causa votar esta proposta, mas gostaria que 
esclarecessem estas questões. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O que depreendo da proposta que apresenta é que abdicou de apresentar uma ação judicial 
contra a Viga D’Ouro, para procederem à devolução do dinheiro, pela razão que está evidenciada no 
último parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, datado de 3 de janeiro de 2017 e que acompanha 
a referida proposta e que passo a ler “Ora, salvo o devido respeito, e opinião em contrário, comprovar 
tal facto tornar-se-á difícil tendo em conta a especificidade das obras em causa, na medida em que a 
verificação da realização de tais trabalhos não passará só por uma vistoria presencial in sito, mas ter-
se-á de expandir a avaliações e perícias a efetuar por um colégio de técnicos que permita aferir se a 
obra efetuada corresponde ao faturado, se os materiais também correspondem aos aplicados, e se a 
aplicação dos produtos/execução da obra correspondeu ao exercício das legis artis previsto para este 
sector de atividade. Ou seja, a anteceder o eventual petição de direito de regresso deverá o Município 
munir-se de todos os elementos probatórios que permitam sustentar esta tomada de posição.” -----------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça tomou a palavra dizendo “Nós somos contra esta 
proposta, pois desde o inicio deste processo que o executivo permanente não se poupa a esforços 
para apurar a responsabilidade da Dr.ª Isabel Soares e o Dr. Rogério Pinto. Pediram para serem 
mandatados, mas agora resolvem esperar- quando era essa a nossa posição inicial- aguardar a 
resposta do Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A proposta ora apresentada não contempla o que propusemos na reunião de 27 de julho de 
2016, que era a instauração de uma ação judicial contra a empresa Viga D’Ouro ou contra quem a 
sucedesse, nomeadamente novos sócios-gerentes. Parece-me que o que houve foi, efetivamente, uma 
preocupação politica em empolar este assunto. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na ata de 20 de julho de 2016, a Sr.ª Presidente confirmou que “A existência de 
sobrefaturação da empresa Viga D’Ouro nos preços cobrados ao Município”, o que nos faz concluir 
que foram pagos trabalhos não efetuados.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente, em resposta às questões colocadas disse “O Relatório Final do 
Tribunal de Contas responde a todas as vossas dúvidas e questões, pelo que aconselho a sua leitura. 
Permitam-me agora que politize o assunto, e tenho mesmo de o fazer, face ao rumo que estão a dar a 
este assunto! Estranho que o PSD, representado pela Sr.ª Vereadora aqui presente, venha dizer que 
não vai votar favoravelmente esta proposta, pois não é a nossa proposta que imputa responsabilidades 
à Dr.ª Isabel Soares e ao Dr. Rogério Pinto, quem o faz é o Tribunal de Contas, através do Relatório 
Final! Para além disso, esta responsabilização prende-se com o não pagamento de dívidas a 
entidades financeiras, nomeadamente a bancos, não estamos a falar de pagamentos à empresa Viga 
d’Ouro. Finalmente, aquilo que se propõe é que se aguarde a resposta do Ministério Público, e não do 
Tribunal de Contas, pois esta já consta do Relatório Final.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- E, quando a Vereadora Dr.ª Maria da Graça diz que a Presidente citou ou que tem a certeza 
da sobrevalorização das faturas, acho graça, pelo fato de essa mesma sobrevalorização ter sido 
verificada antes de eu cá estar, na qualidade em que me encontro! Não se sabe onde foram feitas as 
obras, não houve acompanhamento ou fiscalização da execução desses trabalhos, e era o PSD que 
governava na altura! E o que fez? Nada! Nessa altura, é que deveria ter feito um levantamento 
exaustivo dos trabalhos. No entanto, para além de não ter verificado a situação, ainda deu autorização 
para a realização de contratos de factoring com os bancos que consequentemente pagaram à Viga 
d’Ouro! -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Isto é de facto caricato, pois quando aqui chegamos já todo este processo se tinha 
desenrolado! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Quando tomámos conhecimento do relatório da auditoria, quisemos avançar e apresentamos 
uma proposta nesse sentido, mas foram vocês que não deixaram, e decidiram que iriamos aguardar 
pela decisão do Tribunal de Contas. E nós agora, volvidos 10 anos, íamos instaurar um processo à 
empresa Viga D’Ouro! Com que fundamento? Quem cá estava é que o deveria ter feito! Na altura, até 
houve uma chamada de atenção por parte do vereador da CDU, mas o PSD, que era quem mandava, 
não nada fez”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Maria da Graça interveio dizendo “Mas, neste momento são vocês, CDU, 
que têm o Município nas mãos, logo é a vocês que cabe resolver todo esse caos que diz que o PSD 
deixou. O que não se consegue perceber é o motivo pelo qual não se esclarece, concretamente, que 
obras é que não foram feitas e foram pagas! Que houve aqui claramente um aproveitamento político, 
houve! E para nós esse aproveitamento político vê-se pelo fato de, na vossa opinião, antes haver a 
necessidade de levar os antigos presidentes a tribunal, e agora já não haver!” ---------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente tomou novamente a palavra dizendo “Vou tentar ser o mais clara 
possível: A sobrevalorização é constatada em 2007. As obras, ninguém sabe onde foram feitas, como 
posso eu saber? Esses dados foram entregues ao PSD que nada fez, e ainda assim, assina e 
subscreve o pagamento à Viga D’Ouro, e recebe a totalidade das supostas obras, quando o que foi 
dito pelos técnicos era que as obras estavam sobrevalorizadas! Quem cá estava era o PSD e 
autorizaram que os bancos, Caixa Geral de Depósitos, Banco Comercial Português e Banco Espírito 
Santo, pagassem à Viga D’Ouro. Essa autorização foi assinada pela, na altura, Presidente da Câmara, 
Dr.ª Isabel Soares. Também diz o Tribunal de Contas que, em cento e sessenta e três empreitadas, só 
três é que tiveram procedimento de contratação adequado. ----------------------------------------------------------  
 ----------- É também o Tribunal de Contas que imputa responsabilidades a quem cá estava na altura, 
que mesmo sabendo que as obras estavam sobrevalorizadas, assinou os contratos com os bancos. E 
estamos a falar de milhões, para além dos juros. Esses sim, foram negociados por nós, conseguindo o 
perdão de 70% do seu valor, porque se assim não tivesse sido, estes senhores ainda teriam muito 
mais para pagar.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS, aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereadora Dra. Maria da Graça votou contra e o Vereador Dr. Rogério Pinto, declarou-se 
impedido e ausentou-se da sala no momento da discussão e votação. --------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora do PSD apresentou a seguinte declaração de voto que se passa a 
transcrever:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “A proposta apresentada pelo executivo permanente da Câmara Municipal de Silves é, quanto 
ao seu sentido politico uma vez mais uma tentativa de responsabilizar os Presidentes anteriores para 
daí tirar dividendos políticos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente da Câmara Municipal entendeu promover processos contra os anteriores 
presidentes e como tal, deve esperar para ver se as autoridades os consideram responsáveis ou não. -  
 ----------- De qualquer maneira é preciso dizer que apesar de toda a campanha levada a cabo pela Sra. 
Presidente contra os anteriores Presidentes, facto é que nunca teve intenção nem levantou qualquer 
ação contra a sociedade Viga D'Ouro ou contra os seus sócios, embora tenha afirmado com frequência 
que está a pagar urna dívida por trabalhos que não foram efetuados. ---------------------------------------------  
 ----------- Quem o fez foram precisamente os anteriores Presidentes. E quando a Sra. Presidente se viu 
confrontada pelos bancos, deveria ter procurado averiguar e provar a justeza da dívida e não 
apressadamente pagar empreitadas que não foram feitas. -----------------------------------------------------------  
 ----------- Agora que a Câmara Municipal já pagou o que não devia aos bancos, e agora que se sabe 
que o que foi pago não o deveria ter sido, a Sra. Presidente da Câmara não vai contra quem cobrou 
por trabalhos não efetuados, mas contra os anteriores Presidentes, precisamente quem não quis pagar 
aos bancos por considerar que não lhes era devido o que reclamavam. ------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente da Câmara Municipal teve toda a oportunidade de nas acções movidas 
pelos bancos contra o Município de demonstrar que as obras não tinham sido feitas, e que tudo não 
passava de uma artimanha da Viga D'Ouro. O que fez, então, a Sra. Presidente? Fez acordos com 
todos os bancos, nem sequer negociando com esses. Pelo contrário aceitou tudo o que esses 
pediram.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E será que nessa altura a Sra. Presidente foi consultar advogados especialistas e 
reconhecidos para saber o que devia fazer? Não. -----------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O que esta câmara deveria estar a votar deveriam ser propostas da Sra. Presidente para que 
se contratasse urna consultoria de especialistas para verem se o que está facturado e pago à Viga 
D'Ouro e bancos corresponde ou não ao que está no terreno. -------------------------------------------------------  
 ----------- A oposição já o pediu e insiste nesse pedido, mas a Sra. Presidente, temendo que se saiba a 
verdade antes do período de novas eleições teme o resultado dessa avaliação. -------------------------------  
 ----------- E nem se diga que essa avaliação seria difícil, porque já foi feito um estudo preliminar na 
câmara sobre essa possibilidade e daí resultou que os trabalhos pagos pela actual Sra. Presidente à 
Viga D'Ouro e aos bancos não existiam. Eram uma invenção. -------------------------------------------------------  
 ----------- Portanto manifestamo-nos contra qualquer relatório que continue a considerar que haja 
responsabilidade dos anteriores Presidentes ou dos anteriores executivos e somos a favor, isso sim, 
de que se façam as auditorias necessárias às obras para que finalmente se possa colocar ao 
Ministério Público as provas que o Município pagou e que não deveria nunca ter pago. ---------------------  
 ----------- Ou que, agora que já pagou tem de fazer andar para diante os processos crimes que 
permitam demonstrar quem cometeu ilegalidades e recuperar as verbas indevidamente pagas, sob 
pena de no próximo mandato estarmos aqui a votar - como por certo estaremos - que a actual Sra. 
Presidente da Câmara Municipal cometeu ela mesma grosseira ilegalidade ao impedir que se apurasse 
que houve pagamentos indevidos feitos pela mesma e que se recuperassem essas verbas. ---------------  
 ----------- Votamos naturalmente contra.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 8 de Fevereiro de 2017  -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Vereação Social Democrata” -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:  --------------------  
 ----------- “Nós votamos a favor porque não pode haver nenhuma dúvida sobre a responsabilização ou 
eventual responsabilização de quem prejudicou o erário público. ---------------------------------------------------  
 ----------- Chamo a atenção para alguns aspetos, nomeadamente, a existência de uma presunção de 
inocência. Até ao trânsito em julgado de uma decisão, não podemos chamar a quem quer que seja 
responsável.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não há uma decisão do Tribunal de Contas que condene “A”, “B” ou “C”, há sim o remeter de 
um processo para o Ministério Público para que este possa averiguar a apresentação de um processo 
contra “A”, “B” ou “C”, e esse processo, ao iniciar-se, irá conduzir a uma condenação ou não.  ------------  
 ----------- Quando apelámos para que houvesse um apuramento dos fatos era para que a posição do 
Ministério Público fosse mais reforçada nessa ação, mesmo porque o meu grande receio neste 
processo é o seguinte: se o Ministério Público chegar à conclusão que as obras foram feitas ou que 
existe uma fundada dúvida da concretização das mesmas, as pessoas podem ser absolvidas. Porque 
o que está em causa não são propriamente as obras, mas sim a suspensão dos pagamento aos 
bancos, por decisão da Sr.ª Presidente da Câmara na altura.” -------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente concluiu dizendo “ Não posso concordar com aquilo que disse, pois 
de acordo com a conclusão da imputação do Tribunal de Contas que diz: “Com exceção da imputação 
de responsabilidades à Dr.ª Telma Maria Vicente Gonçalves, as alegações apresentadas quanto aos 
elementos objetivos não alteram nem acrescentam em nada a factualidade apreciada no ponto 7.1.6 
do presente Relatório Consolidado, tendo, para além disso, sido aduzidos argumentos e considerações 
jurídicas - na sua maioria já utilizados pelos responsáveis ouvidos no processo - que, igualmente, 
pelas razões expostas, em nada alteram o enquadramento jurídico dos factos e o concluído no ponto 
7.1.7. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A efetivação da responsabilidade financeira, a competência material para a sua efetivação 
pertence ao Tribunal de Contas, devendo ser requerida pelo Ministério Público, no exercício de 
competência diretamente prevista na lei, independentemente de eventuais responsabilidades de outra 
natureza, emergentes dos mesmos factos, que devam ser apuradas nas jurisdições competentes: 
responsabilidade civil nas relações externas; responsabilidade penal e responsabilidade disciplinar.  ---  
 ----------- Cabe apenas à 2ª Secção proceder à imputação objetiva e subjetiva das responsabilidades 
financeiras reintegratórias e sancionatórias emergentes, tendentes a habilitar, em sede de julgamento, 
o ressarcimento dos danos causados ao erário público.  --------------------------------------------------------------  
 ----------- Estão assim reunidos os pressupostos de facto e de direito, da configuração objetiva e 
subjetiva do pagamento dos juros de mora relativos à omissão de pagamentos, qualificável como 
obrigação de indemnizar resultante da violação de normas financeiras que pode justificar a efetivação 
de responsabilidades financeiras na 3ª Secção deste Tribunal, a que competirá, de acordo com as 
normas substantivas e processuais aplicáveis, apreciar os factos, valorá-los, apreciar as condutas dos 



 
 

 

 

 

responsáveis e formular o respetivo juízo de censura e, sendo caso disso, fixar as multas e o quantum 
da reintegração nos cofres da Autarquia.”  ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por fim, em defesa de minha honra, e no seguimento da declaração de voto apresentada pela 
Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça, em representação do PSD, gostaria de referir o quão caricata é a 
situação, face ao mencionado na referida declaração!”--------------------------------------------------------------- 
 ----------- Menciona na declaração de voto apresentada que “Agora a Câmara Municipal já pagou o que 
não devia aos bancos, …”, e, posto isto, pergunto se conhece como funcionam os factorings?  -----------  
------------Sugiro que peça esclarecimentos à Dr.ª Isabel Cabrita, aqui presente, de como se processam 
os pagamentos relativos a factorings, se eventualmente poderemos recusar o pagamento a uma 
entidade bancária.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E ainda lhe digo mais, a partir do momento em que um Presidente de Câmara assina um 
factoring, passa a ter a responsabilidade e o compromisso de o pagar, responsabilidade essa que é 
extensível a quem lhe vier a suceder no cargo! ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os factorings aqui referenciados estão assinados pela Dr.ª Isabel Soares e o facto de as 
obras estarem efetivamente sobrevalorizadas e de a empresa não ser fidedigna, não é motivo bastante 
para deixar de cumprir os compromissos já assumidos com os bancos.  -----------------------------------------  
 ----------- E, tanto quanto sei, foram elucidados para que procedessem ao pagamento, uma vez que 
não havia nada que pudessem apresentar para justificar o contrário.  ---------------------------------------------  
 ----------- Este documento irá ser publicado e remetido ao Ministério Público por forma a esclarecer 
quaisquer dúvidas que pudessem existir quanto aos pagamentos”.  -----------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE ESTÁGIO CURRICULAR PARA CONCLUSÃO DE 
MESTRADO EM SOCIOLOGIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ana Soares. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, Secção de Gestão Administrativa de 
Pessoal, emails, Minuta de Protocolo de colaboração, e minuta de Acordo de Estágio de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo condicionada ao 
cumprimento do proposto na informação, e mandatar a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. -----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE FUNDO DE MANEIO PARA A COMISSÃO DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) DE SILVES, PARA O ANO 2017. ---------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da seção Contabilidade, da CPCJ e cabimentos de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a constituição do fundo de meneio 
destinado à CPCJ nos termos e condições da informação. -----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  6.4 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO COMO COORDENADORES DO 
PROGRAMA "PORTUGAL A NADAR" DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO OS 
FUNCIONÁRIOS TÉCNICA SUPERIOR MÁRCIA CRISTINA ALVES MARTINS MANTEIGAS, NA 
QUALIDADE DE DIRETORA TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS DE SILVES, RICARDO JORGE LEONARDO DOS SANTOS PECHEIRO E PEDRO 
FILIPE SINTRA SANTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Despacho, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROPOSTA DE PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS 
ESPECIAIS (PTECE) - ANO LETIVO 2017/2018. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor da Educação, plano e cabimento de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta.--------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 1 (UM) TÉCNICO SUPERIOR DE PSICOLOGIA, ÁREA DE EDUCAÇÃO, 
PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL. ---------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente proposta, email da (Associação Nacional de Município Portugueses (ANMP), Nota 
da Secretaria da Administração Pública, informação do setor de Psicologia, Cabimento e Declaração 
da Coordenadora da Seção de Gestão Administrativa de Pessoal de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 1 (UM) TÉCNICO SUPERIOR EM GESTÃO DE BIO-RECURSOS, PARA A 
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, email da (Associação Nacional de Município Portugueses (ANMP), Nota 
da Secretaria da Administração Pública, informação do Chefe da Divisão Serviços Urbanos e 
Saneamento, Cabimento, Declaração Coordenadora da Seção de Gestão Administrativa de Pessoal, 
informação da Auditoria, Controlo Interno e Património e Proposta de postos previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 1 (UM) ASSISTENTE TÉCNICO, ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA A 
DIVISÃO FINANCEIRA – TESOURARIA. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, email da (Associação Nacional de Município Portugueses (ANMP), Nota 
da Secretaria da Administração Pública, informação do Chefe da Divisão Financeira, Cabimento e 
Declaração da Coordenadora da Seção de Gestão Administrativa de Pessoal de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PARA 6 (SEIS) ASSISTENTES OPERACIONAIS (LOGÍSTICA). ------------------------  
 ----------- Presente proposta, email da (Associação Nacional de Município Portugueses (ANMP), Nota 
da Secretaria da Administração Pública, informação da Vereação da Divisão da Cultura Turismo e 
Património, Cabimento e Declaração da Coordenadora da Seção de Gestão Administrativa de Pessoal 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – -"NATURA EMPREENDIMENTOS, S.A - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE 
BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO À INTERIORIDADE - ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS – PROPOSTA. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente Proposta e Relatório do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua remessa à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – ABAIXO-ASSINADO CONTRA O "PIRATE WEEK - FESTIVAL PIRATA" E 
OUTROS EVENTOS SIMILARES QUE ENVOLVEM ATIVIDADES DE COMÉRCIO A RETALHO NÃO 
SEDENTÁRIAS NA FRENTE-MAR DE ARMAÇÃO DE PÊRA – PROPOSTA. ----------------------------------  
 ----------- Presente proposta, abaixo-assinado e outros, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente começou por ler aos presentes a proposta apresentada no 
seguimento do abaixo-assinado proveniente dos comerciantes de Armação de Pera.  -----------------------  
 ----------- Prosseguiu dizendo “A Polis Apoteose foi notificada do teor, tanto do abaixo-assinado, como 
da proposta, sendo que até ao momento não se pronunciaram sobre o assunto”.  -----------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo: “Sei que houve um relatório público da 
Polis Apoteose, pergunto se não terá chegado à Câmara?” ----------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente respondeu que “não.” ---------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente e dos 
vereadores do PS, aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Srs. Vereadores do PSD abstiveram-se.-------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE E 
SEMIENTERRADOS (CONCURSO PUBLICO, DE ACORDO COM A ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ART.º 
16.º CONJUGADO COM O DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 20, AMBOS DO 
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS). --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção Aprovisionamento, Cabimento, Programa de Procedimentos e 
Cadernos de Encargos de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do procedimento 
por concurso público à contratação em epígrafe, a despesa previsível de 348.000,00 €(trezentos e 
quarenta e oito mil euros) acrescida de IVA e repartida nos termos da informação pelos anos de 2017 
a 2020. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo a composição do júri, tudo nos 
termos da informação, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE "PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS JURÍDICOS EM REGIME DE TAREFA - LEONOR MARIA DE FREITAS BENTINHO". ------  
 ----------- Presentes informações da seção Aprovisionamento, da Divisão Jurídica e Administrativa, da 
Seção de Gestão Administrativa de Pessoal e Cabimento de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável e a remessa do 
presente à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO PELO CLUBE DE FUTEBOL "OS 
ARMACENENSES", REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DO ESTÁDIO DE ARMAÇÃO 
DE PÊRA, ENTRE O DIA 26 DE NOVEMBRO E 26 DE DEZEMBRO DE 2016. --------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, fatura e cabimento de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 4. ------------------------  
 ----------- Presente informação da Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria com três (3) votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os Sr. Vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
4. ---------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria com três (3) votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os Sr. Vereadores do PSD e do PS 
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 doze horas 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.  ------------  
 


