
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 13  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ------------------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017  ---------------------------------  
 ----------- Aos doze dias do mês de abril 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 do Sr. Mário José do Carmo Godinho, Vice-
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Prof. 
José Francisco Guerreiro Salvador 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 da Exma. Senhora Presidente que 
se fez substituir pelo Sr. Vice-Presidente o qual, por sua vez se fez substituir pelo Prof. José Francisco 
Guerreiro Salvador, uma vez que o Sr. Vereador Prof. Pedro Nuno Teixeira Santos que lhe seguia 
sucessivamente na lista não pode estar presente, bem como justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. 
Fernando José Serpa Cabrita, que foi substituído pelo Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez 
que a Sra. Vereadora Ana Cristina Sousa Ferreira Santos que lhe seguia sucessivamente na lista, não 
pode estar presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 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 8.307.571,85 € (oito milhões trezentos e sete mil quinhentos e setenta e um euros e 
oitenta e cinco cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 395.069,49 € (trezentos e noventa e 
cinco mil e sessenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos).  ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exmo. Sr. Vice-Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de Câmara 
Ordinária, 12 de abril de 2017 e, 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. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Informo os presentes que a Equipa da Rede Viária encontra-se nas Freguesias de Armação 
de Pera e de São Marcos da Serra, a Equipa dos Pedreiros encontram-se na Freguesia de Silves e 
União de Freguesias de Algoz e Tunes, nomeadamente no Algoz.  ------------------------------------------------  
 ----------- A Equipa dos Calceteiros encontra-se na Freguesia de Armação de Pera. A Secção de 
Pintura encontra-se também na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, nomeadamente em Pêra.   
 ----------- Os dois tratores roça mato encontram-se nas Freguesias de São Bartolomeu de Messines e 
São Marcos da Serra.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De informar também que já se deu início à aplicação de herbicidas em todo o concelho e, à 
semelhança do ano passado, esperamos mais um ano de sucesso.  ----------------------------------------------  
 ----------- Em Armação de Pêra, já se encontram em trabalhos as máquinas de arrasto, nomeadamente 
nas praias e nos acessos às mesmas”.  ------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Mais deu conhecimento que, à data de 11 de abril de 2017, o valor dos fundos disponíveis era 
de 4.743.258.30 € (quatro milhões setecentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta e oito euros e 
trinta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, passando a informar os presentes 
sobre as seguintes atividades a decorrer no concelho:  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Amanhã, dia 13 de abril, decorrerá o Convívio de Páscoa, no Pavilhão da Escola E.B. 2,3 de 
São Bartolomeu de Messines, organizado pela União Desportiva Messinense;  --------------------------------  
 ----------- Na 6.ª feira, dia 14 e até ao dia 16 de abril, irá ter lugar a “XIX Feira do Folar” em São Marcos 
da Serra;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Também de 14 a 16 de abril, o Teatro Mascarenhas Gregório recebe a peça “Os Salteadores 
de Histórias” pela Companhia de Teatro Al-Teatro, dedicada ao público infantil;  -------------------------------    
 ----------- No dia 18 de abril decorre, na Azilheira, a Ação de Sensibilização e Rastreio da Diabetes, 
numa parceria com a Rede Social;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também neste dia o ciclo de memórias “Cartilha Maternal, Conversas à Solta” irá decorrer no 
Polo de educação ao Longo da Vida de Pêra;  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda no dia 18 de abril, irão ter início as comemorações do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, o qual conta com um variado leque de atividades que se estende até ao dia 23 
de abril, contando o mesmo com uma palestra sobre “Património Histórico e Turismo Sustentável”, por 
Vítor Neto, a inauguração da exposição “A Igreja da Misericórdia nos Documentos”, uma visita 
acompanhada ao Circuito dos Menires com Leonor Rocha e uma visita na “Rota do Barroco”. ------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Eng.º Domingos Matias dizendo que “na Estrada Municipal 
de liga São Bartolomeu de Messines ao Algoz, passam muitos semirreboques que vão descarregar 
nos Armazéns do Grupo Jerónimo Martins, mas os inconvenientes são muitos, principalmente porque 
passam no centro do Algoz e na ponte onde existe uma rampa íngreme e ao invés de subir começam 
a descer de marcha atrás.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Deveriam tomar outra via alternativa para não passarem naquele local. ------------------------------  
 ----------- Na estrada Algoz-Guia, a largura da mesma está limitada com as valetas de compensação 
das águas pluviais, sobretudo na última parte. Poderá haver ali acidentes, especialmente com o 
trânsito de veículos pesados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seria bom mandar lá um técnico para verificar a situação.  -----------------------------------------------  
 ----------- O estacionamento dentro do Jardim do Algoz continua igual, e o sinal de sentido proibido que 
se encontra lá já se encontra sem cor. Existe outro que indica local para carga e descargas, mas as 
pessoas continuam a estacionar. Deveriam ser colocados uns pins. Seria benéfico que a sinalização 
fosse revista. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No Largo Luís Augusto Mascarenhas, como quem vai no sentido para o Mercado, colocaram 
sinalização para trânsito num único sentido. Era bom que a sinalização fosse revista e colocassem 
novamente os dois sentidos, para isso bastaria colocar uma placa de prioridade, porque quem vem da 
Guia tem que desviar e era bom alterasse. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Alguns meses atrás pedi à Sr.ª Presidente que facultasse a correspondência entre Câmara e 
REFER, relativamente à obra dos esgotos de hà 10 anos para cá, ainda não me foi entregue. ------------  
 ----------- O lavadouro público do Algoz está a ruir e já o disse aqui várias vezes, seria de verificar esta 
situação, pois a meu ver aquele local deveria ser preservado. -------------------------------------------------------  
 ----------- Em resposta a esta última questão, o Exmo. Sr. Vice-Presidente disse que “há alguns meses 
atrás falei com o Presidente da União de Freguesias de Algoz e Tunes, e ele transmitiu-me que houve 
em tempos a intenção de demolir o lavadouro, opondo-se ele a essa situação. Disse-me ainda que 
está a ultimar pormenores para a recuperação do mesmo e que enquanto for presidente esse não será 
destruído.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente à correspondência com a REFER, essa será entregue.  -------------------------------  
 ----------- Quanto à estrada que liga Algoz-Guia, ainda não está terminada e vou solicitar aos técnicos 
para em conjunto com o Eng.º Araújo vejam o que se passa e me transmitam. ---------------------------------  
 ----------- Quanto à situação que mencionou existir na estrada que liga São Bartolomeu de Messines ao 
Algoz, tivemos uma reunião com o Grupo Jerónimo Martins e com a Comissão de Trânsito para o 
sensibilizar, para utilizar o novo troço que a Urbanipera lá fez, porque fechar essa estrada ao trânsito 
para veículos pesados, iria prejudicar os agricultores e por isso colocar uma placa de proibição ao 
trânsito desse tipo de veículos entre Algoz e São Bartolomeu de Messines não é a melhor solução. -----  
 ----------- A circular na ponte velha existem os carros do Grupo Jerónimo Martins mas também existem 
outros que vão abastecer e é difícil de controlar”.  -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Matias interveio sugerindo “e se fosse colocada uma placa 
no início do troço condicionando o trânsito a pesados, provavelmente ira afasta-los do centro do 
Algoz”., ao que o Exmo. Sr. Vice-Presidente respondeu que “foram colocadas essas situações em 
cima da mesa, mas depois por onde encaminharíamos os agricultores”. -----------------------------------------  
 ----------- No Final do período “Antes da Ordem do Dia” da presente reunião, foi deliberado por 
unanimidade, a realização de uma reunião extraordinária no próximo dia 20 de abril, pelas 10h00.  -----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL RELATIVO A EMPREENDIMENTO DE TURISMO NO ESPAÇO RURAL DO PRÉDIO 
SITO NAS SESMARIAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.  ----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Alexander Franziskus Sohl.  -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão viável, nos termos e 
condições da informação. Mais se delibera reconhecer o interesse público municipal da mesma face 
aos argumentos apresentados pelo requerente. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE ADITAMENTO AO ALVARÁ N.º 12/2006 DO 
LOTEAMENTO SITO MALHÃO, EM ALCANTARILHA (FAZENDA CARAVELA). ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Finobral, Construções, Lda. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e requerimento, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir o aditamento ao Alvará de Loteamento 
nos termos e condições da informação. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO LOCALIZADO NO TOPO 
LATERAL DO QUARTEIRÃO DEFINIDO PELA RUA TOMÉ RODRIGUES PINCHO, TRAVESSA E 
RUA DA MOINHETA, NO ALGOZ. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Henrique Henriques Grilo. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer da Direção 
Regional da Cultura do Algarve, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionantes 
estabelecidos por deliberação e 16 de novembro de 2016, aceitar os projetos de especialidade e emitir 
o competente título. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO NO PRÉDIO SITO NA ROCHA, VALE DO OLIVAL, EM ARMAÇÃO DE 
PÊRA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Isotal - Imobiliária do Sotavento do Algarve, S.A.R.L. --------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições de informação. Mas se delibera dar conhecimento do teor da presente ao grupo de trabalho 
que se encontra a elaborar a proposta de revisão do PDM (Plano Diretor Municipal) e a Agência 
Portuguesa do Ambiente - ARH (Administração da Região Hidrográfica do Algarve.  -------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA SITA NO LOBITO, EM 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: José Joaquim Venâncio. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionamentos 
estabelecidos por deliberação do 21 de dezembro de 2016, aceitar os projetos das especialidades e 
emitir o correspondente título. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA EM 
BERNADA, SENHORA DA SAÚDE, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Fernanda Gonçalves Anica dos Santos; -----------------------------------------  
 ----------- 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 SITA EM 
VALE DE LOUSAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA.  --------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria da Glória Rocha Brito; ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO PARA CONVERSÃO DE UM TANQUE DE 
REGA EM PISCINA E ÁREA DE LAZER, SITOS NO POÇO BARRETO, EM SILVES. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Helena da Rosa Carrasquinho Alves de Macedo -----------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, parecer e ata da 
Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 
RECONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, SITOS NA ESTRADA DO PAÇO, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Maria Margarida Grade Ramos; ------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, termo de 
responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e declaração, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE CONSTRUÇÃO DE 
MORADIA UNIFAMILIAR NO PRÉDIO SITO NO MOURICÃO, EM S. BARTOLOMEU DE MESSINES.   
 ----------- REQUERENTE: Outono Fácil, Lda.; -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável e pretensão nos termos e 
condições de informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO MISTO, SITO EM RIBEIRA DO ARADE, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB N.º 2755/19890406, COM ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 88 DA 
SECÇÃO CJ A CJ2 E ARTIGO MATRICIAL URBANO N.º 3004, DA FREGUESIA DE SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Robert Gardener Chesters e Jeanette Margaret Chesters; -----------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e planta, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do perecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS NO CONCELHO DE SILVES (CONCURSO PÚBLICO, 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) - RELATÓRIO FINAL. --------  
 ----------- Presente relatório final do júri do concurso, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.    
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, adjudicar à empresa Convirsul – Construção e 
Obras Públicas, S.A., a prestação de serviços de reparação de pavimentos no concelho de Silves, 
pelos valores unitários constantes da proposta adjudicada até ao valor limite contratual de 186.300,00€ 
(cento e oitenta e seis mil e trezentos euros) a que acresce o IVA no montante de 42.840,00€ 
(quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta euros), perfazendo o total de 229.849,00€ (duzentos e vinte 



 
 

 

 

 

e nove mil, oitocentos e quarenta e nove euros), bem como aprovar todas as propostas constantes do 
relatório final. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ANO LETIVO 2017/2018 (CONCURSO 
PÚBLICO, 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 APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO COM A REDAÇÃO 
INTRODUZIDA PELAS RESPETIVAS ALTERAÇÕES).  --------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, cabimentos e parecer prévio genérico 
favorável à assunção de compromissos plurianuais, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do procedimento - 
Concurso Público - à contratação em epígrafe, a despesa previsível de 618.495,00€ (seiscentos e 
dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco euros) acrescida IVA e taxa legal em vigor, distribuída por 
circuitos/lotes, conforme descrito mas peças em anexo, e pelos anos de 2017/2018.  ------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo, a composição do júri e a 
remessa do presente à Assembleia Municipal nos termos da informação. ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 2017/2018 (CONCURSO PÚBLICO, 
DE ACORDO COM A ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ART.º 16.º CONJUGADO COM O DISPOSTO NA 
ALÍNEA B) DO N.º1 DO ARTIGO 20, AMBOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS). ------------ 
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, cabimentos, parecer prévio genérico 
favorável à assunção de compromissos plurianuais, programa de procedimento e caderno de 
encargos, de que se anexam fotocópias e se dão transcritos.  -------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar e autorizar a aplicação do procedimento 
- Concurso Público - à contratação em epígrafe, a despesa previsível de 160.265,00€ (cento e 
sessenta mil e duzentos e sessenta e cinco euros) à qual acresce IVA à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, para um período contratual de 1 (um) ano. ------------------------------------------------------   
 ----------- Mais se delibera aprovar as peças do procedimento em anexo e a composição do júri, tudo 
nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADJUDICADO EM 
MARÇO DE 2017 - CELEBRAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS - LEI N.º 42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO(LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO). -------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Aprovisionamento, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento ------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO RELATIVO AO CONSUMO DE 
ELETRICIDADE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE PÊRA, ENTRE 26 DE JANEIRO E 26 
DE FEVEREIRO DE 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Clube de Futebol “Os Armacenenses”.  --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor do Desporto 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE CABELEIREIRO DO COMPLEXO 
DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE SILVES, OUTORGADO COM O “ART EFFECTS, INSTITUTO DE 
BELEZA, LDA.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta de alteração de minuta de protocolo, parecer da Divisão Jurídica e 
Administrativa, aditamento do protocolo, protocolo e requerimento de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do protocolo e 
mandatar a Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. ----------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PROPOSTA DE CANDIDATURA PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVA 
EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS, ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Gabinete Técnico Florestal, ofício e formulário de candidatura do 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, declarações, e memória descritiva, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA TÉCNICA SUPERIOR CÁTIA 
SUSANA DIAS FERNANDES GARCIA, COMO COORDENADORA NA ÁREA DA JUVENTUDE 
PERTENCENTE À DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E AÇÃO SOCIAL. ------------  
 ----------- Presente despacho, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 11. ----------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
11. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração das Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - CONTA DE GERÊNCIA DE 2016 ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Prestação de Contas, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.-- ---------------  
 ----------- O Exmo. Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra dizendo: “Relativamente a este ponto 
tenho algumas dúvidas, não em relação aos números propriamente ditos, mas sim a propósito de um 
conjunto de questões que têm a ver com legalidade, e que passarei a enumerar: -----------------------------   
 ----------- A Certificação Legal das Contas encontra-se assinada pela empresa Marques Cruz e 
Associados, empresa esta que, ao que me parece, não tem com o Município de Silves qualquer 
contrato de prestação de serviços, logo gostaria de perceber o porquê desta situação.” ---------------------  
 ----------- O Dr. Ricardo Gregório, chefe da Divisão Financeira, fazendo uso da palavra passou a 
esclarecer “A empresa e o número de contribuinte é o mesmo, o que eles alteraram foi somente o 
nome da empresa (designação social) e transmitiram-nos essa mudança, mas o contrato continua a 
ser com a mesma sociedade.---------------------------------------- ----------------------------------------------------------  
 ----------- Ao que o Dr. Paulo Pina respondeu: “ A empresa não pode ser a mesma porque o que existia 
era um contrato com a G. Marques que já terminou, correto?”-------------------------------- -----------------------  
 ----------- O Dr. Ricardo Gregório respondeu dizendo: “ Não, esse contrato só terminará no mês de 
maio.” Face a tal resposta o Dr. Paulo Pina disse: “Então se assim é, não percebo porque é que a 
certificação é dada por esta empresa e não pela G. Marques”. ------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Ricardo Gregório retomou a palavra e respondeu: “A empresa G. Marques, SROC, 
Unipessoal, Lda., entidade responsável pela certificação das contas do município, comunicou-nos, 
salvo erro, no final do ano passado que em virtude da entrada em vigor de um diploma legal, que 
determinava que as sociedades de auditoria não poderiam sê-lo sob a forma de Sociedades 
Unipessoais, iria a mesma ser objeto de uma alteração ao contrato de sociedade e designação de 
novos membros, mas que a sociedade se manteria a mesma, facto que poderia ser confirmado pela 
manutenção do mesmo número de identificação fiscal (NIF) e de SROC (Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas), não carecendo, por tal motivo, de alteração ao contrato que se encontrava em 
vigor e como já referi, válido até Maio”. -------------------------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

 ----------- A Dra. Maria da Graça interveio e questionou “Essa situação legalmente e possível? É 
correta?” O Dr. Ricardo Gregório, confirmou que sim. ------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Dra. Maria da Graça solicitou “A Dra. Isabel Cabrita, pode confirmar se esta situação, esta 
dentro da legalidade?”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Dra. Isabel Cabrita, chefe da Divisão Jurídica e Administrativa, tomou a palavra referindo 
“Eu não conheço os dados concretos deste processo, logo não me posso pronunciar em definitivo 
sobre esta questão, mas o que lhe posso dizer, em abstrato, é que a necessidade de se proceder à 
alteração de um contrato, neste caso de o averbar para nome de outro outorgante que não o inicial, 
pode depender de uma multiplicidade de fatores sendo um deles exatamente esse, ou seja, há que 
verificar se se trata ou não da mesma sociedade comercial. Como disse, só poderei responder com 
propriedade após analisar o processo”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Paulo Pina, voltou a tomar a palavra referindo “Se já vos tinha sido comunicada essa 
alteração da designação social, porque é que no relatório continua a vir o nome de G. Marques, mas 
depois a certificação das contas é dado por uma empresa com outro nome? É que em lado nenhum 
nos é referido que a empresa é a mesma, e que só houve uma alteração da designação social, ou 
seja, para nós isto são duas empresas destintas, continuo com dúvidas que gostaria de ver 
esclarecidas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Exmo. Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra sugerindo “Se houver a 
concordância de todos os aqui presentes, e considerando que está tudo dentro da legalidade, tanto 
mais que estamos a falar da empresa que certifica as contas do Município, sugeria que o assunto 
fosse deliberado hoje e caso se venha a verificar a existência de qualquer situação menos correta, a 
mesma venha a ser devidamente corrigida, pois também gostaria de ver esclarecida esta questão”. ----  
 ----------- A Dra. Maria da Graça interveio dizendo: “Considero que se nós, vereação não permanente, 
tivéssemos sido atempadamente informados desta alteração, como deveria ter acontecido, toda esta 
situação tinha sido evitada”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Paulo Pina retomou a palavra dizendo: “A segunda questão que me preocupa, 
especialmente, pelas consequências que poderão daí advir, tem a ver com a revisão orçamental feita 
no ano passado. A propósito das dúvidas que tinha, e tenho, foi pedido um parecer à Comissão de 
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) e ao que parece, volvido um ano, 
esse parecer ainda não veio. Estranho que nem os serviços financeiros nem o auditor se tenham 
pronunciado acerca desta questão, tanto mais que não é de todo uma questão pacífica. A este 
propósito e subsistindo duvidas, gostava de saber se a câmara pediu algum parecer a uma entidade 
externa acerca desta matéria.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------- -- Ao que o Dr. Ricardo Gregório respondeu: “O pedido de integração do saldo da conta de 
gerência, no Orçamento de 2016, foi acompanhado por um parecer, emitido pelo Revisor de Contas, 
que o validava. No ano passado, coloquei essa questão ao nosso Revisor de Contas, e o que me foi 
dito por este, e que consta do parecer, é que havia um vazio na lei e por essa razão, desde que se 
cumprissem todas as formalidades e aprovações necessárias, quer por parte da Câmara quer por 
parte da Assembleia, não via qualquer ilegalidade nesse procedimento. E se não estou em erro, esse 
documento foi junto à documentação que foi entregue aos senhores vereadores”. ----------------------------  
 ----------- O Dr. Paulo Pina, retomando a sua intervenção referiu: “Tenho constatado que existe um 
conjunto de informações que são particularmente importantes e que deveriam ser entregues ao 
executivo não permanente e não o são. Dou o exemplo do relatório semestral de avaliação da situação 
económico-financeira, que é elaborado pelo Auditor, e que é um instrumento chave para podermos 
estar munidos de toda a informação e podermos verificar se existem aspetos para os quais o auditor 
tenha chamado a atenção. Penso, aliás, que a própria lei refere que esta informação deva ser dada 
aos órgãos executivos e deliberativos”. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Ricardo Gregório respondeu dizendo: “Desde já agradeço a sua chamada de atenção, e 
vou verificar o que é que se passou, pois tem toda a razão quando diz que a lei refere que essa 
informação deve ser facultada. Nós somos auditados de mês a mês, enviamos documentação para o 
revisor de contas, de dois em dois meses, enviam-nos listagens de verificação aleatória e promovem 
consultas presenciais da documentação e, claro está, que no final do ano certificam as contas. Daqui 
resulta que todo este processo é devidamente auditado e acompanhado. Para além disso, quando 
existem dúvidas tenho sempre o cuidado de os consultar.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Paulo Pina, em jeito de conclusão, disse: “Há um conjunto de recomendações, que já 
faziam parte do relatório de 2014 e de 2015, e que voltam a aparecer no de 2016. Quem lê o 



 
 

 

 

 

documento fica com a impressão que os auditores “fazem o seu trabalho”, mas que depois os serviços 
não aplicam essas recomendações na prática”. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Dr. Ricardo Gregório esclareceu: “ O que consta do relatório são sugestões, sendo que 
umas já foram acatadas, outras não mereceram a nossa concordância, e outras ainda, são de muito 
difícil execução, mas todas são analisadas e devidamente ponderadas.” -----------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Encontrando-se presente o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, a Sra. 
Vereadora permanente Maria Luísa Luís, os Srs. Vereadores não permanentes Prof. José Salvador, 
Dr. Rogério Pinto, Dra. Maria da Graça Neto, Dr. Paulo Pina e Eng.º Domingos Calado, foram 
apreciados os documentos da Conta Gerência/Prestação de Contas, elaborados de acordo com o 
anexo I da Resolução n.º 4 de 2001 da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, com as posteriores 
alterações, encontrando-se integralmente elaborados foram presentes a esta reunião e encontram-se 
devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado, bem como 
a certificação legal de contas e o parecer sobre as mesmas, apresentado pelo Revisor Oficial de 
Contas. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- São aprovadas, por maioria, com 3 (três) votos a favor do executivo permanente e a 
abstenção dos vereadores do PS e do PSD. ------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE 2016. -------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar por maioria, aprovar a proposta de aplicação de resultados, com 3 
(três) votos a favor do executivo permanente, e a abstenção dos vereadores do PS e do PSD. Mais se 
delibera remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e deliberação.----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL PARA INCORPORAÇÃO DO 
SALDO DA GERÊNCIA DE 2016 E OS JUROS DE MORA REFERENTES AO IMT (IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS) E IMI (IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Financeira e outros documentos, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com os votos do executivo permanente aprovar a 
proposta e a sua remessa à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. 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 doze horas e quinze minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------  
 
 


