
 
 

 

 ----------------------------------------------------- ATA Nº 42  ---------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA -------  
 ---------- ------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA  
 ----------------------------------------------------- NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2014  -----------------  
 ---------- Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, 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, Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça 
de Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  -   
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Operacional 
da Câmara Municipal de Silves.  -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 3.503.548,33 € (três milhões, quinhentos e 
três mil, quinhentos e quarenta e oito euros e trinta e três cêntimos), e o de operações 
não orçamentais é de 480.160,43 € (quatrocentos e oitenta mil, cento e sessenta euros e 
quarenta e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2015. -------------------------   
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. ------------------   
 ---------- A Sra. Presidente iniciou os trabalhos dizendo que “estamos aqui, mais uma vez, 
para a discussão do Orçamento para 2015, sendo que na reunião passada já fizemos 
algumas considerações, e apresentamos um Orçamento de € 32.600.000,00 (trinta e dois 
milhões e seiscentos mil euros). -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Durante o meu tempo de Vereadora não permanente nunca foi apresentado um 
Orçamento tão baixo, este desceu aproximadamente cerca de € 30.000.000,00 (trinta 
milhões de euros). Saliento ainda, que este Orçamento está acompanhado de uma nota 
explicativa, através de um Relatório, digamos, onde se fundamentam as linhas 
orientadores dos nossos compromissos plurianuais, como a Viga d’Ouro, Águas do 
Algarve e afins. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também temos espelhado no Orçamento pequenas obras que se pretendem 
realizar, para benefício da população em geral. Temos ainda, a nível de transferências 
para as colectividades, como novidade, uma rúbrica de transferências para entidades 
religiosas e outras”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “foi analisado politicamente dizer que 
é feito o Orçamento mais baixo desde que aqui está, não tem um corte tão elevado como 
2012, de  €  10.000.000,00  (dez milhões de euros). Não está em causa aquilo que será o 
Orçamento para 2015, mas aquilo que consideramos um Orçamento muito mais elevado. 
Na receita se, efectivamente, fosse feita a revisão do PDM (Plano Diretor Municipal), e 
como estava previsto nas eleições de ir para inquérito público, com certeza que haveria 
mais investimento no nosso concelho, o que iria fazer com que os valores da receita 
aumentassem significativamente. Neste sentido, com certeza que a Câmara Municipal de 
Silves teria mais verbas para distribuir por todos, em defesa e em prole do enriquecimento 
de todos os munícipes deste concelho. Poderíamos, neste caso, e dentro daquilo que são 
as GOP – Grandes Opções do Plano, ter com certeza reforços muito maiores naquilo que 
é proposto neste Orçamento, e mesmo assim, sem este investimento, consideramos que 



 
 

 

o reforço na intervenção social é escasso, para aquilo que é a realidade social deste 
concelho. Há outra rúbrica em que consideramos também que o reforço de 5% (cinco por 
cento) é curto - limpeza e higiene públicas; e falamos destas duas situações por 
acharmos as mais notórias - isto tem sido a grande bandeira do executivo liderado pela 
força CDU, mas que deixa aquém das expectativas para o próximo Orçamento. Isto em 
termos globais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Queríamos fazer alguns pequenos ajustes: reformular, se o entender, o Festival 
da Caldeirada, mas para dizer que Armação de Pêra deve ser tratada de forma igual 
relativamente a Alcantarilha e Pêra e São Bartolomeu de Messines, deveria também 
prever-se para a animação de Verão de Armação de Pêra € 3.000,00 (três mil euros) -  
ponto 3.3 – Transferências para as Juntas de Freguesia. --------------------------------------------  
 ---------- Consideramos que os quadros do PAMAD – Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo, PAAJU – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, PAIIS – 
Programa de Apoio a Instituições de Intervenção Social e PAIAC - Instituições de Âmbito 
Cultural, devem ter os mesmos critérios. Não faz sentido que o PAAJU seja contemplado 
com actividades pontuais e os outros três programas não sejam preenchidos com este 
tipo de apoio. Para além disso, também não faz sentido que associações ou instituições 
não possam concorrer aos quatro programas, caso tenham actividades sociais, culturais 
ou desportivas. Consideramos que este assunto deve ser reformulado. Sendo todos da 
mesma entidade - Câmara Municipal de Silves - todos devem ter as mesmas regras para 
que todos se possam candidatar da mesma forma. Neste ponto ainda e relativamente ao 
subsídio a atribuir no ponto 3.3 - 2.5 ponto 3 “Outras Actividades Cívicas e Religiosas e 
Afins”, entendemos que o Centro Paroquial de Pêra, dentro daquilo que é a sua 
actividade, realiza o Arraial do Petisco há já muitos anos, destinando-se à construção do 
Centro de Dia e Lar de Idosos, a mesma deve ser contemplada com a verba de € 
3.000,00 (três mil euros), ou seja acrescida de € 1.000,00 (mil euros) para que a Feira dos 
Frutos Secos em Alcantarilha e Semana Gastronómica das Freguesias, tenham o mesmo 
apoio. Gostaríamos também de ver contemplada uma verba também de € 3.000,00 (três 
mil euros), para o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, assim como € 3.000,00 (três 
mil euros) para o Carnaval Trapalhão de Armação de Pêra, verbas estas que deverão ser 
entregues a quem assumir a organização destes eventos. Queríamos também a abertura 
das rúbricas para o Casino de Armação de Pêra e para a construção da sede da Junta de 
Freguesia de Armação de Pêra; abertura também para os projectos da estrada Boião-
Azilheira e estrada Algoz-Guia. Mais gostaríamos de ver contemplado no Orçamento a 
terminação da estrada Atrás do Muros, em Silves. São estas pequenas coisas que não 
alteram a essência da proposta, mas que gostaríamos de ver incluídas, pelo que 
propomos que o Orçamento seja votado na próxima quarta feira, dia 5, com estas 
propostas, ou não.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto salientou que “enquanto o Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto apresentava as propostas do PSD, observei a postura do Srs. 
Vereadores não permanentes, da Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís, assim como do Sr. 
Vice-Presidente Mário Godinho e todos as acataram com respeito. Já a Sra. Presidente 
permaneceu com um sorriso nos lábios, parecendo que não estava a levar a sério as 
propostas do PSD.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina fazendo uso da palavra disse que “em relação ao 
Orçamento e às propostas apresentadas, passo a referir algumas considerações em 
relação ao mesmo, aproveitando para realçar, com agrado, terem com ele entregue um 
Relatório. Penso que foi uma lacuna nossa, o ano passado. Com este Relatório 
apresentado percebem-se melhor os objectivos, apesar de ser de uma forma muito 
limitativa, mas espero que no próximo ano seja muito mais elaborado e mais explícito. -----  



 
 

 

 ---------- É com agrado que realço a entrega das normas de execução. Realmente, o ano 
passado não foram entregues, não sei se era necessário. Mas faz todo o sentido, até do 
ponto legal, ser obrigatório entregar junto ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. -   
 ---------- Depois, dizer, e friso que é uma opinião pessoal, esperava que este Orçamento 
fosse mais ambicioso, mais criativo em comparação com ano passado. Reconheço que o 
do ano passado foi preparado num curto período de tempo, daí as lacunas ou questões 
não desenvolvidas. Foi o primeiro Orçamento a ser preparado, logo pouco depois da 
tomada de posse deste novo executivo da CDU. Mas este ano penso que poderia ser 
diferente. Aquilo que vejo novamente no documento é que no fundo corresponde, de certa 
maneira, à continuação de uma gestão corrente relativamente ao Município. Considero 
também que continua a ser um documento, em determinados aspectos do passado, ou 
seja, continua-se a utilizar o processo Viga d’Ouro para justificar, de certa maneira, 
alguma “falta de ambição” relativamente a este documento que hoje é discutido. Julgo que 
as condições com que quer o executivo permanente, quer o executivo não permanente, 
têm trabalhado, são as mesmas desde a tomada de posse. Foi deixado pela última 
vereação e é com base nessa situação que temos que trabalhar, pelo que espero que 
este seja um caminho para o futuro. Temos que nos empenhar nisso sem esquecer, mas 
não tentando justificar, porque obviamente os trabalhos que este executivo permanente 
tem que realizar e as ferramentas que tem, são as mesmas se PS ou PSD fosse essa a 
escolha dos eleitores. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Registo também, no seguimento daquilo que já existia em Orçamentos de anos 
anteriores, aquilo que acho uma utilização abusiva de determinados conceitos, como o de 
rigor e eficácia. Não me parece que este seja um documento rigoroso, mesmo que 
porventura o possa ser mais que os anteriores. O próprio documento em si desconhece, 
desde logo, a constante necessidade de alterações orçamentais que irão ser introduzidas, 
na sequência do que foi a execução orçamental anterior, e desta forma, não me parece 
que faça sentido e se consiga vislumbrar qualquer nível de eficácia em relação à 
execução orçamental que resultará deste documento. Registo também que, de uma 
leitura geral do documento, foram de certa maneira esquecidas, ou pelo menos não é feita 
relevância no relatório a áreas importantes, em meu entender, para a actividade do 
município. Falo por exemplo da participação cívica dos cidadãos na actividade do 
município, nomeadamente através do Orçamento Participativo; falo por exemplo da 
importância da nova estrutura orgânica e o papel que assumem os recursos humanos; 
falo por exemplo de uma política sustentada para a juventude e para a terceira idade, 
entre outras áreas. Relativamente a alguns contributos dados pelo PS, na reunião 
preparatória para o Orçamento, não vimos no Orçamento que os mesmos estivessem 
sido contemplados. Falo concretamente de uma verba para o Orçamento participativo, 
proposta e aprovada em Assembleia Municipal; falo de uma verba para apoio às famílias 
desfavorecidas, nomeadamente, para ajuda ou pagamento de aquisição de bens e 
serviços essenciais que deveria ou poderia ser gerida através das Juntas de Freguesia; 
falo da reabilitação e revitalização dos mercados municipais de Silves, São Bartolomeu de 
Messines e Alcantarilha, como forma de apoio à economia local.  ---------------------------------  
 ---------- Posto isto, tenho aqui algumas notas que gostava de ver esclarecidas: ---------------  
 ---------- Na última reunião verifiquei que o quadro relativo às despesas estava enganado, 
uma vez que o que apresentava era o Orçamento de receitas; como não foi entregue a 
correcção, não sei se foi alterado ou não; -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Depois, relativo ao documento GOP - Grandes Opções do Plano, nomeadamente 
ao mapa relativo ao empréstimo a médio e longo prazo, eu gostaria de saber o que é que 
terá acontecido a € 600.000,00 (seiscentos mil euros), que foram retirados do capital em 
dívida, relativamente ao programa de regularização de dívidas do Estado, contraído em 



 
 

 

2009, isto porque no Orçamento de 2014 não estava previsto, e por isso não foi 
autorizado qualquer pagamento a este programa. ------------------------------------------------------  
 ---------- Outra questão que gostava me fosse explicada tem a ver com a redução da verba 
relativamente aos acordos de execução inter-administrativos com a Juntas de Freguesia, 
que se cifra à volta de € 60.000,00 (sessenta mil euros). ---------------------------------------------  
 ---------- Relativamente às normas de execução do Orçamento, gostaria de colocar duas 
questões: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1) Relativamente ao artigo 8, pretendia saber se os Serviços da Câmara estão 
preparados para fazer a contabilização destes custos, como obriga o referido artigo. --------  
 ---------- Esta questão é meramente informativa. Gostaria apenas de saber se os Serviços 
estão preparados para o fazer, não mais do que isso. -------------------------------------------------  
 ---------- 2) No que se refere ao artigo 17 do documento, eu gostaria de saber se a 
autorização que aqui é pedida, resulta de uma obrigação que decorre da Lei ou é apenas 
uma autorização que pode ser pedida pela Câmara e não com qualquer obrigação legal. --  
 ---------- Relativamente ao relatório apresentado eu gostaria de saber a que correspondem 
efectivamente as verbas classificadas como “responsabilidades contingentes”, porque 
foram solicitadas e se o Orçamento apresentado contém já o seu pagamento. ----------------  
 ---------- Gostaria também de referir que o argumento utilizado para justificar o reduzido 
montante do plano plurianual de investimentos, não me parece correto, à luz dos 
princípios de uma boa gestão financeira. Isto porque uma boa situação relativamente à 
tesouraria e fundo maneio, é fundamental para que qualquer organização tenha 
capacidade de investimento, e neste sentido a situação favorável de tesouraria, permitiria 
uma capacidade financeira indispensável para um investimento, o que não acontecia se a 
instituição tivesse, neste aspecto, alguns problemas. Ou seja, uma boa situação financeira 
a nível de tesouraria, permite capacidade de investimento; ao contrário uma má situação 
de tesouraria coloca, aí sim, dificuldades de financiamento e por consequência 
incapacidade de investimento. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Esperar que o investimento se faça unicamente a partir de saldos positivos na 
conta-gerência, não me parece que seja sinónimo de boa gestão.---------------------------------  
 ---------- O relatório refere também a existência de vectores de intervenção estratégica, 
vectores esses que a serem pilares fundamentais para o planeamento estratégico, devem 
ser facilmente perceptíveis, coisa que não vislumbro no documento. Pergunto, por isso, 
quantos e quais são esses vectores estratégicos. O documento fala também de uma 
política de articulação entre o património e o turismo; de um plano estratégico para a 
cultura, turismo e património. Gostava de perguntar se se trata de três documentos ou de 
um só. Política no plano são conceitos diferentes, porque uma coisa é um plano 
estratégico para uma área específica, outra é um plano estratégico, que agrega e 
relaciona várias áreas no mesmo documento. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Gostaria também de saber o que o executivo entende por engenharia orçamental 
e quais serão as potencialidades nela encontradas, que permitirão aumentar a 
capacidade de investimento da autarquia. Na minha opinião engenharia orçamental é 
unicamente a forma encontrada em sede de Orçamento, que permitirá imagens diferentes 
e por isso leituras diferenciadas, relativamente aos mesmos valores, não vislumbrando 
nesta medida, como é que poderá potencializar-se por aí a capacidade de investimento 
da autarquia.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “no seguimento do que foi 
dito pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, este executivo permanente tem dificuldade em 
ouvir, e não aceita sugestões nem as propostas que lhe foram feitas pela Vereação 
Socialista e pelo representante do PS na Assembleia Municipal. Pior, não cumpre 
deliberações. No caso em concreto, existe uma deliberação da Assembleia Municipal para 



 
 

 

que seja criada, neste Orçamento, uma verba que permita iniciar-se o Orçamento 
Participativo, chamando e envolvendo a comunidade civil na vida da comunidade. -----------  
 ---------- Para nós são importantes os dois vectores que foram trazidos à reunião pela Sra. 
Presidente, e nos termos em que o foram - apoio social. E permitam-me que acrescente 
algo que é obrigatório por lei e que faço questão que este Orçamento comtemple: 
segurança e saúde no trabalho. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara de Silves não pode continuar fora da Lei. Os trabalhadores têm esse 
direito e no período conturbado em que vivemos têm que ter esse complemento na sua 
assistência médica no trabalho. Logo, é fundamental que haja uma rúbrica expressa nesta 
matéria e uma verba para tal. O ano passado esta questão foi aflorada e nada em 
concreto foi avançado. O que nos interessa é que os trabalhadores possam usufruir desta 
situação, de segurança e saúde no trabalho, porque é um direito que os assiste e uma 
obrigação desta Câmara, enquanto entidade patronal. ------------------------------------------------  
 ---------- Este executivo permanente, como os anteriores, teve tempo mais que suficiente 
para implementar tal realidade na autarquia. É altura assim, e passando das palavras aos 
atos, entenda-se: existindo verba no Orçamento para este efeito, para o caso de tal não 
ser contemplado o que sinceramente não quero acreditar, uma vez que se trata de uma 
imposição legal, está este executivo permanente em tempo de o concretizar. Desde já 
informo que em janeiro, transmitirei este incumprimento ao Ministério do Trabalho. ----------  
 ---------- Finalizo, dizendo que as propostas que foram atrás avançadas pelo PSD, são as 
mesmas que tinha intenção de avançar, mas tendo em conta que fui o último a falar, 
reproduzo o que foi dito pelo Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, e assim apelo ao executivo 
permanente para que as inclua, tanto mais que estamos a falar de valores insignificantes 
num Orçamento € 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de euros). Insignificantes no 
contexto global do Orçamento, mas importantes e imprescindíveis para as colectividades.”  
 ---------- Tomando a palavra, a Sra. Presidente disse que “vou-me cingir primeiramente a 
situação pontuais, naquilo que foi referido pelo Srs. Vereadores Dr. Rogério Pinto e Dr. 
Fernando Serpa, quanto ao reforço para Armação de Pêra, o Festival da Caldeirada, com 
as iniciativas das Juntas de Alcantarilha e Pêra e São Bartolomeu de Messines; a Feira 
dos Frutos Secos e a Semana Gastronómica são organizados pela Junta de Freguesia, 
enquanto que as outras – Festival da Caldeirada e Feira do Folar - são iniciativas da 
Câmara e realizadas em Armação de Pêra e São Marcos da Serra, e as mesmas vêm 
orçamentadas no Orçamento com Festival da Caldeirada € 5.500,00 (cinco mil e 
quinhentos euros), e a Feira do Folar € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros).”  --------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís fazendo uso da palavra referiu “vou 
acrescentar que, em relação ao Orçamento anterior e cujos valores tinham por base os 
gastos orçamentados pelo executivo PSD, quer a Feira do Folar quer o Festival da 
Caldeirada apresentava orçamentos bastantes mais baixos do que é agora apresentado, 
nomeadamente o Festival da Caldeirada € 3.000,00 (três mil euros), verificando-se um 
reforço de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); a Feira do Folar que apresentava           
€ 2.000,00 (dois mil euros), tendo o reforço de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), sendo 
neste ultimo uma solicitação feita pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São 
Marcos da Serra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tomou a palavra a Sra. Presidente dizendo que “relativamente ao assumir as 
actividades de Verão refiro que as mesmas também estão orçamentadas não em                    
€ 3.000,00  (três mil euros), como sugestão do Sr. Vereador mas sim € 5.000,00 (cinco mil 
euros). Quanto à festa realizada pela Fábrica da Igreja de Pêra -  “Arraial do Petisco” - a 
mesma solicitou-nos a colaboração em € 2.000,00 (dois mil euros). De referir ainda que a 
mesma Fábrica da Igreja neste caso está contemplada, para além de € 2.000,00 (dois mil 
euros) com € 5.000,00 (cinco mil euros). Quanto aos carnavais, como é do seu 
conhecimento, estes são organizados por colectividades locais e as mesmas espelham no 



 
 

 

seu plano de actividades, para que através dos programas de apoio possam contemplar 
essa mesma verba. O ano transacto foi exemplo disso. Quanto ainda à sugestão do Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto, de tratar todos os programas de igual modo, convém referir 
que os mesmos têm realidades muito distintas. O PAIIS é dirigido a instituições de 
crianças, jovens e famílias carenciadas, sendo essencialmente instituições de carácter 
social; quanto ao PAAJU é para actividades desenvolvidas por jovens, não tem expressão 
em termos de plano e actividade o que daí com concertação com as mesmas          
considerou-se a titulo de apoio devia ser logístico e pontual. Os programas que de certa 
forma poderão ter algumas parecenças em termos de procedimentos serão o PAIAC e o 
PAMAD. No entanto, são bastante distintos. Quanto às suas sugestões, verbas para o 
Casino, projectos de estradas, são realidades que não são esquecidas, mas que no 
entanto não são exequíveis para já. Saliento, também, que existe uma rúbrica para 
projectos, na qual se poderá eventualmente e atendendo às prioridades, incluir um destes 
projectos de estradas no âmbito da rúbrica de projectos, como o caso do projecto           
Algoz-Guia. A estrada do Boião-Azilheira já está no Orçamento. -----------------------------------  
 ---------- Quanto áquilo que considerou ser ou poder ter sido a grande bandeira pela força 
CDU, no que concerne à higiene e limpeza e acção social, convém referir que este 
orçamento, face à herança do passado, é aquele que por enquanto é possível 
perspectivar e executar. Lamentamos imenso que estas rúbricas não tenham reforço com 
mais impacto. Poderiam ter, se no ano 2014 não tivéssemos pago quase na ordem dos         
€ 2.000.000,00 (dois milhões de euros) e se no ano 2015 nas perspectivássemos ter de 
pagar € 1.000.000,00 (um milhão de euros). “”É difícil fazer omoletes sem ovos””. Quanto 
ao que referiu e neste caso também dirigindo-me ao Sr. Vereador Paulo Pina que 
poderíamos ter um Orçamento mais virado para o futuro e mais ambicioso, por razões 
destes Srs. Vereadores: no caso Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto poderíamos ter mais 
receita se o PDM (Plano Diretor Municipal) tivesse sido aprovado; no caso do Sr. 
Vereador Dr. Paulo Pina, apelando que face a um Orçamento apresentado em que se 
perspectiva fraco investimento, atendendo uma tesouraria positiva e que não passa pelo 
Orçamento apenas de gestão corrente. Ou seja, segundo estes Srs. Vereadores 
poderíamos ter um Orçamento mais empolado  ---------------------------------------------------------  
 ---------- Volto a referir este executivo permanente de liderança CDU, como anteriormente 
foi dito, mas o que interessa é que este executivo permanente CDU pretende defender a 
causa pública e clarificar para onde vai para o erário público é objectivo claro apresentar 
um Orçamento que não faz contas com o “”ovo que está no cu da galinha””. -------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “estranho que a Sra. Presidente não 
tenha tido humildade suficiente para perceber que existe, da nossa parte, uma intenção 
clara relativamente à proposta de Orçamento apresentada pelo executivo permanente 
para 2015. Achávamos que a Sra. Presidente depois de ouvir as duas forças politicas, 
terminasse a reunião; falasse com os outros membros do executivo e analisassem com 
clareza e com respeito aquilo que foram as propostas destas duas forças. Por aquilo que 
nos choca temos pontos de vista divergentes, que aceitamos, mas quando se fala de uma 
alteração no valor total de € 10.000,00 (dez mil euros) consideramos que este executivo 
não está receptivo às nossas propostas de divulgação deste Orçamento para 2015. Volto 
a referir que todos os que estão aqui defendem a causa pública e o interesse e bem estar 
dos munícipes este concelho. Se tudo aquilo que nós dissemos em termos de contributo 
não serve para nada, porque somos solicitados a opinar sobre este ou aquele tema? 
Deixo aqui um alerta sobre esta preocupação, de agora e para o futuro. Nós estamos aqui 
sempre, mas sempre, para dialogar e chegar a consensos e tentar contribuir para o 
desempenho com eficácia para este executivo liderado pela força CDU. ------------------------  
 ---------- Consideramos que tudo aquilo que a Sra. Presidente poderá dizer, deveria ser 
acautelado no nosso sentido de voto.” ---------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho tomou uso da palavra dizendo que “o Orçamento é  
um Orçamento real, se não fosse assim nós poderíamos inventar receitas, vender o 
Casino, a Herdade de São Bom Homem, as casas de habitação social, mas achamos por 
bem fazer um Orçamento seguramente realista.” -------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tornou a falar e disse “referenciou o caso Viga 
d’Ouro, e na minha perspectiva será o Tribunal de Contas e o Ministério Público a verificar 
esta situação, todavia será esta Câmara a ter que pagar este processo. Chegando aqui 
para verificar que infelizmente nas GOP (Grandes Opções do Plano) o processo Viga 
d’Ouro tem um cabimento superior ao reforço da cooperação entre administrações; à 
rubrica da protecção civil e segurança”; à defesa do apoio do movimento associativo; à 
dinamização ativa, desportiva e cultural; à intervenção social; à salvaguarda do património 
cultural; à melhoria da rede viária; ao reforço da limpeza e higiene públicas ou o apoio à 
economia local e apoio ao emprego. Isto demonstra o esforço em termos financeiros que 
a Câmara irá fazer no próximo Orçamento, com o processo Viga d’Ouro.” ----------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa pronunciou-se dizendo “gostava que o Sr. 
Vereador Mário Godinho me esclarecesse o que foi feito por ele e pelos restantes 
membros do executivo permanente no decurso de um ano, que já leva de executivo 
permanente, junto das entidades que mencionou, ou outras, que contribui para o 
apuramento de responsabilidades politicas, pessoais e profissionais de quem prevaricou, 
se for o caso.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retorquiu dizendo “quanto à questão levantada pelo Sr. 
Vereador Dr. Fernando Serpa, o mesmo sabe que tem havido da parte deste executivo 
permanente, ao longo deste primeiro ano, contactos com o Tribunal de Contas habilitando 
o mesmo com os documentos que têm sido solicitados; posso ainda acrescentar que a 
frequência ao longo deste mandato deverá ter sido umas três solicitações, para além da 
visita dos técnicos do Tribunal de Contas.”----------------------------------------------------------------  
 ---------- Voltando a tomar o uso da palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse que 
“verifico pelas palavras da Sra. Presidente que nada foi feito por iniciativa do executivo 
permanente da CDU, mas apenas se limitaram a responder “a solicitações do Tribunal de 
Contas”, o que contraria tudo aquilo que têm defendido. Logo, por ainda estarmos a 
tempo, deverá o executivo permanente, tomar as medidas que achar convenientes junto 
da Procuradoria-Geral da República, ou outras entidades que por bem entender. ------------  
 ---------- Espero que no que decurso das próximas reuniões, do presente mês de 
novembro, nos apresente, em concreto, o que tem que fazer.” -------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente salientou que “na qualidade de Presidente desta Câmara tenho 
feito aquilo que me compete fazer, no que se refere a este assunto. No entanto, se assim 
for entendimento, apresente uma proposta e se responsabilize pela mesma. Não tenho 
mais a dizer sobre este assunto.” ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa mais acrescentou que “a Sra. Presidente, ou 
por não saber ou por não querer, não tem tido o cuidado de defender a Câmara no âmbito 
do processo Viga d’Ouro. Recorre sempre a uma estratégia que é pedir a terceiros que 
avancem com propostas. Quem ganhou a Câmara foi a CDU, pelo que é quem tem esse 
dever, e enquanto Presidente da Câmara, a Sra. Dra. Rosa Palma tem de avançar com 
este assunto. O que verifico é que também sobre este assunto nada é feito, logo, aguardo 
que Sra. Presidente, com seus Assessores, já agora recupere a proposta que fez em 
vésperas de eleições, visto que a mesma apenas serviu para fins eleitorais, ou ponha à 
votação a proposta que eu apresentei em finais de novembro de 2013.” -------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou que “este assunto da Viga d’Ouro tem 
sido um assunto efectivamente falado, mas há uma situação que tem sido pouco 
denunciada – que obra é essa que a Viga d’Ouro fez? Foram facturados os serviços, 
apresentados à Câmara e esses serviços/faturas foram confirmados pelos técnicos e não 



 
 

 

pelos políticos. Esta dívida não foi paga no mandato anterior, porque a situação estava 
em contencioso. Relembro que no último Orçamento, de liderança PSD, existia uma verba 
no montante de € 5.000.00,00 (cinco milhões de euros) para pagar esta divida. Como é 
um assunto que me toca directamente, para além de estar correto o que tem sido dito ao 
longo do mandato para apurar a verdade, reforço, mais uma vez, que também se analise 
quais os trabalhos que esta firma executou. --------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio salientando que ”gostaria de avivar memórias, pelo 
que convém referir que este processo Viga d’Ouro é de 2006; avivando memórias convém 
referir que tomei conhecimento dele em 2009; avivando memórias refiro também que ao 
longo destes quatro anos os Srs. Vereadores não permanentes viram sempre espelhados 
os € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), porque existiam facturas, e as mesmas 
tinham que vir orçamentadas, mas estavam “camufladas” numa rúbrica “outros ou afins” 
com valores avultados, 7um saco azul e um Orçamento pouco claro. Faziam parte de 
crédito a receber; e convém ainda referir que “descartando” os técnicos do aval de que as 
obras foram realizadas, convém também referir que foram os políticos que decidiram o 
pagamento das mesmas, através de factorings, mesmo havendo irregularidades e 
sobrevalorização de materiais, segundo relatório àquela data, por isso isto é um passado 
que nós, executivo permanente, estamos a levar com ele e que nos leva, segundo 
palavras do Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, a apresentar um Orçamento pouco criativo e 
pouco virado para o futuro”. Está bem espelhado no orçamento o que por vós foi dito, mas 
que arrasta um passado que não permite perspectivas sobre aquilo que são as 
necessidades da população.”  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Continuando a Sra. Presidente no uso da palavra, mais disse que “pegando 
então nalgumas questões que foram colocadas pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, 
nomeadamente naquilo que não foi acatado por este executivo permanente, na reunião 
preparatória que houve para este relatório para 2015, refere o mesmo que não foi dado 
resposta relativamente a apoio a famílias desfavorecidas e ainda à reabilitação e 
rentabilização dos Mercados de Silves, São Bartolomeu de Messines e Alcantarilha. 
Assim, convém referir que o mesmo está espelhado, através do apoio pelos passes 
escolares e ainda pelas bolsas de estudo. Para além disso, convém somar a este apoio a 
beneficiação das casas de habitação social; quanto aos mercados de Alcantarilha está 
previsto arrancar com a construção no próximo ano; para os Mercados de São 
Bartolomeu de Messines e Silves, serão realizados os respectivos projectos, dando 
resposta às necessidades atuais exigidas para as características do espaço. ------------------  
 ---------- Quanto ao Orçamento Participativo, não o considerámos, pois a auscultação às 
populações foi feita nas Juntas de Freguesia e junto do Presidentes das mesmas. 
Consideramos que espelham as necessidades mais pertinentes, basilares e essenciais às 
quais tem que ser dada resposta.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “sobre o Orçamento 
Participativo a Câmara está obrigada a cumprir uma deliberação da Assembleia Municipal 
- aquilo que me foi fito, pois não estive presente, foi que há uma deliberação, no sentido 
da Câmara arranjar uma verba para iniciar todos estes apoios atrás referidos.” ---------------  
 ---------- Retomando a sua participação, a Sra. Presidente referiu que “esta recomendação 
está registada, mas não consideramos que seja colocada uma verba para o orçamento 
participativo; quanto às distribuições pelas Juntas, as próprias já dão apoio a famílias 
desfavorecidas. Quanto à parte do engano no quadro despesas e receitas o mesmo já 
está rectificado, e agradeço essa chamada de atenção. ----------------------------------------------  
 ---------- Relativamente aos empréstimos a médio e longo prazo o programa de 
regularização das dívidas do estado, esta câmara contraiu um empréstimo em julho de 
2009, na ordem de € 15.000.000,00 (quinze milhões de euros), e uma parte desse 
empréstimo teve um período de carência de 5 anos. Agora, por aplicação da Lei,           



 
 

 

somos obrigados a antecipar os tais € 600.000,00 (seiscentos mil euros) já para 2014, no 
pagamento dessa dívida que, supostamente, só deveria ser paga a partir de 2015. ----------  
 ---------- Quanto ao valor que referiu, da redução da verba para as Juntas de Freguesia 
tem a ver com os contratos celerados com o pessoal das Escolas através dos            
Contratos-Programa e Inserção e que agora vão ser substituídos pelos Contratos, a 
tempo indeterminado, de Auxiliar de Acção Educativa e Animadores, que estão a 
decorrer; na utilização excessiva da parte deste executivo, no que se refere a rigor e 
eficiência, e alegando que ao longo deste ano de 2014 foram feitas várias alterações 
orçamentais, remeto para a leitura das normas de execução do orçamento, no n.º 4, onde, 
de grosso modo, se refere que estes mecanismos são forma de permitir uma melhor 
satisfação das necessidades colectivas e que espelham uma gestão rigorosa das 
despesas públicas locais; quanto ao artigo 17, estes compromissos plurianuais decorrem 
da Lei e são um instrumento facilitador de gestão. ------------------------------------------------------   
 ---------- No que concerne às verbas reflectidas nas responsabilidades contingentes, são 
situações que não têm procedimentos e que espelham a falta de transparência do 
executivo PSD. Quanto ao plano de investimento o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina faz aqui 
uma analogia entre uma tesouraria e um fraco investimento. Convém referir que o 
investimento não provém directamente ““de uma boa tesouraria”” e assim é preciso mais 
do que uma “”boa tesouraria””. É necessário um financiamento para que haja um 
investimento. Uma autarquia que não tem saldo positivo na sua tesouraria, terá com 
certeza exemplo de uma prática de má gestão. A tesouraria reflecte os pagamentos 
atempados aos credores e, claro, para poder cumprir as responsabilidades acatadas por 
este executivo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto ao Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa gostaria apenas de, relativamente à 
segurança e saúde no trabalho, fazer referência que há procedimento concursal, estando 
a ser analisadas as empresas concorrentes à prestação desses serviços; referir que na 
página 10-12 rúbrica despesas para saúde, existe para esse mesmo fim € 35.920,00 
(trinta e cinco mil, novecentos e vinte euros) no âmbito da segurança e saúde no trabalho; 
Para além disso, existe, para equipamento de protecção individual e fardamento (página 9 
-  vestuários e artigos pessoais), uma verba de € 94.000,00 (noventa e quatro mil euros) .   
 ---------- Este executivo considera também que é essencial que os nossos trabalhadores 
tenham os seus direitos contemplados, no que diz respeito à sua segurança e saúde no 
no desempenho das suas actividades laborais. Este executivo está a cumprir o que é 
obrigatório por Lei.” ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Mário Godinho referiu que “temos que ter em conta que somos 
penalizados nas GOP - Grandes Opções do Plano, com a rúbrica - Fundo de Apoio 
Municipal - no valor de mais de € 200.000,00 (duzentos mil euros), o que corresponde ao 
ponto 3 do Orçamento.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou novamente a palavra dizendo que “em 
relação às propostas, e entre muitas outras questões que levámos à reunião preparatória 
do orçamento, devo dizer que a Sra. Dra. Fátima Matos apresentou nessa reunião, 
digamos que três propostas: ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Primeira: O valor para o orçamento participativo não vem incluído; ---------------------  
 ---------- Segunda: Tinha a ver especificamente com o que o Sr. Vereador Mário Godinho 
falou: uma verba especifica para situações pontuais, relativa a famílias desfavorecidas  
que pudessem pedir pagamentos de bens e serviços, ou seja, além do que foi referido  
pela Sra. Presidente, e tem a ver com a intervenção social ao nível da educação, dos 
espaços escolares, das bolsas de estudo - tratava-se de uma verba específica para 
problemas especiais e urgentes e que, em nossa opinião, e se o executivo assim o 
entendesse,  seria gerida conjuntamente com as Juntas de Freguesia. Saliento que não 
vem contemplado no Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Terceira proposta: reabilitação e reutilização Mercados Municipais como forma de 
apoio à economia local, e digo Mercados Municipais e não Parques de Feiras e 
Mercados. O Orçamento apenas contempla algumas obras de remodelação, revistas já no 
Orçamento anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente à verba do empréstimo 2009, e tratando-se de uma verba de               
€ 600.000,00 (seiscentos mil euros), a ser pago até ao final do ano gostaria, de saber se a 
Câmara Municipal tem fundos disponíveis para pagar esta avultada verba, ou que 
medidas é que vão ser tomadas para o seu cumprimento. -------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao documento “execução do orçamento” não me foi dada resposta:  
se os serviços estão ou não em condições de dar respostas ao que o artigo 4 estipula? ----   
 ---------- Relativamente ao artigo 17, do mesmo documento, gostaria de saber se esta 
autorização decorre de uma obrigação legal ou é apenas facilitadora, por isso não 
obrigatória da gestão autárquica. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente às responsabilidades contingentes, voltava a perguntar se este 
Orçamento prevê já, ou não, o pagamento destas responsabilidades, caso elas se 
venham a concretizar. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação à questão por mim levantada, relativamente à boa tesouraria versus 
investimento, o que eu disse, ou quis dizer, foi que uma boa tesouraria é condição 
indispensável, para que as organizações possam assegurar financiamento para os seus 
investimentos, e não mais do que isso. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por último, passo a identificar três questões que não me foram respondidas, e que 
eu voltava a colocar: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Primeira: o que está a ser preparado no âmbito da cultura, património e turismo é 
uma política ou um plano estratégico, e se existe apenas o plano estratégico para a 
cultura, ou para as três áreas referidas, ou se, efectivamente, existem dois? -------------------  
 ---------- Segunda: referindo o documento a existência de vectores de intervenção 
estratégica, gostaria de saber quantos e quais são, acrescentando que a existência de 
vectores ou pilares estratégicos só faz sentido se existir o plano estratégico e por isso 
questiono a sua existência ou não. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Terceira: gostaria de voltar a perguntar, e por isso que me fosse explicado, de que 
forma é que engenharia orçamental contribui para o aumento da capacidade de 
investimento da autarquia.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Falando o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “em primeiro lugar, queria 
constatar que este partido avançou com propostas e não se encontram contempladas 
neste Orçamento. Apelo à Sra. Presidente e a esta Câmara para que as mesmas sejam 
tidas em conta, pois são propostas construtivas. --------------------------------------------------------  
 ---------- Por outro lado, chamar a atenção para o facto de que a Assembleia Municipal, 
como órgão fiscalizador da Câmara, e que vai ser chamada a pronunciar-se sobre este 
Orçamento, terá seguramente uma palavra a dizer na eventualidade de uma sua 
deliberação não ter sido respeitada por este executivo. Logo, apelo também para que seja 
aberta uma rúbrica e colocada uma verba, sendo que naturalmente pelo dia em que nos 
encontramos, 3 de novembro de 2014, não será possível fazer-se muito até ao fim do 
ano. Parece-nos importante que o princípio seja desencadeado em termos de 
participação da comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O terceiro apelo que faço é para que seja aberta, formalmente, uma verba para 
segurança e saúde no trabalho, e que permita a sua concretização no início do próximo 
ano. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- As rúbricas que a Sra. Presidente falou referem-se, em igualdade de 
circunstâncias, a tudo aquilo que se encontra contemplado no Orçamento. ---------------------  
 ---------- No limite, também o salário se destina à segurança e higiene do trabalhador. As 
boas estradas, na opinião da Sra. Presidente, se destinam ao mesmo. Ora não é disto 



 
 

 

que se trata. Tem que haver uma rúbrica específica para este fim e que permita 
proporcionar aos trabalhadores da Câmara melhores condições de trabalho. ----------------- - 
 ---------- Como comecei, termino apelando encarecidamente à Sra. Presidente, para que, 
com o seu grupo de trabalho, acolha as propostas que lhe foram feitas pelo PS.” ------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio seguidamente referindo que “juntando as solicitações 
dos Srs. Vereadores Dr. Fernando Serpa e Dr. Paulo Pina, gostaria de dizer, 
primeiramente, que este executivo acolhe as propostas que se enquadrem e que sejam 
devidamente sustentadas para que as mesmas possam ser exequíveis. Assim, 
relativamente ao Orçamento participativo referi, e volto a repetir-me, a auscultação junto 
das populações foi feita assim como junto dos Presidentes da Juntas de Freguesia, para 
que, em conjunto se consiga ordenar as prioridades que dai advêm. -----------------------------  
 ---------- Quanto às verbas para famílias carenciadas, no que diz respeito a bens e 
serviços essenciais, convém referir que as mesmas estão espelhadas através do que foi 
dito e que se encontra devidamente regulamentado através de passes escolares e bolsas 
de estudo. Convém referir que é necessário criar critérios bem definidos, que devam ser 
espelhados em Regulamento para poderem ajudar efectivamente estas famílias. Assim, o 
que disse foi que estas verbas já são entregues através das próprias instituições, através 
das Juntas de Freguesia e, além disso, atendendo aos técnicos da Câmara estão a ser 
feitos Regulamentos para poder ajudar famílias carenciada. No entanto convém referir 
que este executivo não vem substituir, mais uma vez, as entidades responsáveis, 
nomeadamente, a Administração Central que tem a tutela de precaver estas situações.----  
 ---------- Contudo, consciente das carências da população, apoio dentro daquilo que está 
devidamente regulamentado. Para além desta questão referiu a remodelação dos 
Mercados – sobre a mesma já foi falado o projecto para o Mercado de São Bartolomeu de 
Messines; para além disso, através dos acordos de execução, os Mercados estão à 
responsabilidade das Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto à verba dos € 600.000,00 (seiscentos mil euros), a Câmara terá que 
cumprir com o que está legalmente legislado. ------------------------------------------------------------  
 ---------- No que se refere ao artigo 8, ao longo de 2014, temos tido um Revisor Oficial de 
Contas, obrigatório por Lei, mantendo-se um também em 2015, por isso esse artigo 8 a 
que faz referência a execução orçamental, aquilo que os nossos Técnicos não 
dominarem, poderá recair sobre este mesmo Revisor Oficial de Contas. Quanto às 
responsabilidades contingentes, existe verba para as mesmas, mas este executivo só 
liquidará as “contingências” que provém da responsabilidade desta Câmara. ------------------  
 ---------- A Sra. Presidente, dirigindo-se ao Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, disse que 
“não compreendi a analogia estradas e ordenados, mas volto a dizer que o que está 
explanado na página 10 do Orçamento - serviços de saúde - refere-se unicamente à 
contabilização que irá ser feita à empresa que irá desenvolver a segurança e saúde no 
trabalho, no entanto falarei com os Serviços.” ------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa propôs que “a Câmara abra uma rúbrica no 
Orçamento no sentido de desencadearmos, o mais rapidamente possível, o apoio para as 
famílias que têm dificuldades. Existem imensas famílias que tem no seu seio elementos 
com algumas deficiências e necessitam do apoio da autarquia a todos os níveis, 
nomeadamente, com ocupação diária dessas pessoas, enquanto os familiares trabalham. 
Logo, apelo para que haja uma verba para este fim e que depois nos sejam apresentadas 
formas de ir ao encontro destas famílias. Desde já estamos disponíveis para dar o nosso 
contributo. É de uma extrema urgência iniciar-se este processo.” ----------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou o uso da palavra referindo que “gostaria de dizer, 
então, que já existe verba para apoio social. Não está explanado o conteúdo desse apoio, 
pois estamos a trabalhar num Regulamento que vai de encontro ao que foi solicitado pelo 
Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, mas permita-me salientar, e corrigir, que durante a 



 
 

 

escolaridade obrigatória não se põe, apenas após essa mesma escolaridade; refiro 
também que nós temos um levantamento feito sobre estas famílias, sendo que isto é 
totalmente sigiloso, e que pretende precisamente dar um acompanhamento a estes 
jovens adultos, sendo que alguns destes encontram-se em condições sub-humanas. Nós 
temos a consciência que a Administração Central, este Governo, nada fez para dar 
resposta, ignora, daí nós estarmos bem cientes desta realidade e há-de se concertar, com 
o Regulamento, uma forma de os encontrar.” ------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Eng.ª Luíza Luís disse “em resposta ao Sr. Vereador Dr. Paulo 
Pina, e como é do seu conhecimento, de acordo com a orgânica proposta por este 
executivo os Sectores Cultura, Turismo e Património passaram a pertencer e a constituir 
uma Divisão, pelo que é entendimento deste executivo, de acordo com a sua visão 
política, que os mesmos devem funcionar como uma tríade, pelo que existirá um plano 
estratégico que vislumbre e espelhe a interacção que se pretende entre os três Sectores, 
para o qual cada um deverá apresentar e reflectir cada sector incluído.” -------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina perguntou “em que rúbrica estão previstas, no 
orçamento, estas responsabilidades contingentes?” ---------------------------------------------------  
 ---------- Tendo a Sra. Presidente respondido que “as rúbricas estão, em grosso modo, 
divididas consoante as áreas a que se referem. Como é o caso PLMJ – Sociedade de 
Advogados, RL, em que não existem procedimentos que sustentam a legalidade de uma 
despesa, logo não podemos espelhá-la no Orçamento.” ----------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina voltou a colocar uma questão: “quem contabilizou 
estas responsabilidades que vêm com verbas já definidas neste Orçamento?” ----------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – MAPA DE PESSOAL PARA 2015. ---------------------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  -----------------   
 ---------- A Sra. Presidente não percebeu e tomou a palavra dizendo que “havia uma 
dúvida, mas ao mesmo tempo a solução era conhecida e passará por reposicionar os 
cerca de 40 funcionários da Câmara, nos seus postos de trabalho. -------------------------------  
 ---------- Quanto ao mapa de pessoal, também espelha o compromisso relativamente ao 
Orçamento 2014, assim como os constrangimentos associados ao orçamento de 2015. ---  
 ---------- Este mapa só será implementado se se prever o que está no Orçamento Geral do 
Estado, relativamente a despesas do pessoal. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Pretende-se, neste Mapa de Pessoal, dar resposta e reposicionar as pessoas que 
trabalham a autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De uma forma geral é isto que consta no Orçamento, no entanto gostaria de ouvir 
os Srs. Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ---------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações 
tomadas, nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do 
artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  ----------------------------------------------------  
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo treze horas e quarenta 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 acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por 
todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


