
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 9  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA --------  
 ------------------------------------------------------ MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA -----------------  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013  ------------------  
 ---------- Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas catorze horas e trinta 
minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Rodrigo Manuel Lamim das Neves, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Faltas justificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Mário 
José do Carmo Godinho, tendo sido substituído pela Sra. Vereadora Eng.ª Maria Luísa 
Medeiro Conduto Luís, que lhe seguia sucessivamente na lista. ----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, o Sr. Adjunto da Presidência, Dr. Maxime Antoine René Fernando Sousa 
Bispo, conforme foi designado na ausência da Diretora de Departamento de Administração 
Geral, Dra. Dina Baiona. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 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 4.229.124,35 € (quatro milhões, duzentos e vinte e 
nove mil, cento e vinte e quatro euros e trinta e cinco cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 397.156,72 € (trezentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e seis euros 
e setenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  
 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º5/84, SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Bernardino José Calado de Sousa. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta objeto da 
informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística de 28 de outubro de 2013, nos termos e 
de acordo com o teor do presente parecer jurídico, assumindo integralmente esta deliberação 
o teor da deliberação anexa ao referido parecer e reproduz-se na integra o teor da mesma. ---  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2014. -----------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “é a terceira vez que falo 
sobre o orçamento. Já solicitei numa reunião particular com a Sra. Presidente para que 
fossem atendidas determinadas orientações, nomeadamente no que diz respeito às 
transferências de verbas para as Juntas de Freguesia. Destaco para a União de Freguesias 
de Alcantarilha e Pera, a Feira dos Frutos Secos, e para a Junta de Freguesia de São 
Bartolomeu de Messines, a Feira Gastronómica. ------------------------------------------------------------  
 ---------- Quanto às “Festas Religiosas”, proponho a alteração da rubrica, porque todas as 
paróquias costumam contratar as bandas do concelho. Se temos previstos dois mil euros, 
proponho que sejam reforçados em mais três mil euros, para que todas as paróquias possam 
contratar as bandas filarmónicas. Passaria assim de dois mil euros para cinco mil euros.” ------    



 
 

 

 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “em vez de ser as Paróquias a contratar, 
o que queremos fazer é um protocolo com as sociedades filarmónicas para prestarem o 
serviço, com o apoio do Município de Silves” -----------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra questionando “garante-me que 
os custos para a contratação das bandas do nosso concelho não serão assegurados pelas 
paróquias? Assegura esta situação?” ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “relativamente às bandas do concelho, posso 
garantir.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu questionando “fica assumido a presença 
destas bandas nas “Festas Religiosas”?” ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “claro, quando seja solicitado.” -----------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interviu dizendo “concordo com a proposta, 
desde que o pedido seja feito pela Paróquia à Câmara Municipal, que, por sua vez, assume o 
pagamento e afere a disponibilidade da banda filarmónica, e depois a fatura é emitida pela 
banda ao Município de Silves, para evitar incumprimentos do passado.” -----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo “a Junta de Freguesia de 
Armação de Pera tem assumido os custos dos eventos de animação desportiva e cultural e a 
Câmara tem apoiado. Mas os custos diretos são assumidos pela freguesia. ------------------------  
 ---------- Temos as Festas da Nossa Sra. dos Navegantes e da Nossa Sra. dos Aflitos e a 
Câmara tem assegurado sempre um grande concerto em Armação de Pera, durante o Verão. 
Para fazer face a esta animação desportiva e cultural penso que a Câmara deveria reforçar os 
apoios ou transferências em cinco mil euros”. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “o orçamento já prevê o reforço de 
verbas. Temo que a sua proposta coloque em causa o tratamento equitativo das juntas de 
freguesia. Não sou contra a promoção de eventos em Armação de Pera. A Câmara estará 
sempre disponível para apoiar em termos logísticos. Agora, sabendo de antemão que o ano 
que se avizinha, vai ser duro, e mesmo assim reforçamos as verbas a transferir, não me 
parece correto estar a pedir mais cinco mil euros para Armação de Pera. Temos de ser 
atenciosos com todas as Juntas de Freguesia, sem favorecer mais umas que outras.” ----------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “não estou a favorecer mais 
Armação de Pera. Só estou a dizer que, no verão, Armação Pera é diferente das outras 
freguesias; é uma estancia balnear. O que lhe estou a pedir é uma ninharia para viabilizar um 
orçamento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “não admito que adote uma posição 
destas. O orçamento já contempla uma rubrica para acudir a todos os eventos das juntas de 
freguesia, sem diferenciação. Por isso, não se justifica acrescentar mais cinco mil euros só 
para Armação de Pera, porque a situação específica dessa Junta já está garantida naquela 
rubrica. Não me peça para assumir o que você não assumia.” ------------------------------------------  
 ---------- Ao que Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto salientou “mas já assumiu”. -------------------------       
 ---------- A Sra. Presidente continuou dizendo “há que haver bom senso e ter em conta a 
realidade que vivemos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “num ambiente 
natalício, e havendo consenso de toda a gente, chamo a atenção para o facto de ser 
importante recuperar a imagem de Armação de Pera, ainda mais considerando o que se 
passou num passado recente. Entendo que o executivo permanente deverá ter isto presente, 
pelo que deverá apoiar todas as iniciativas que atraiam mais pessoas e prendê-las o mais 
possível. Talvez um reforço de dois mil e quinhentos euros seja possível num futuro próximo 
através de uma revisão para reforçar a rubrica, garantindo-se esse apoio necessário.” ----------  
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra afirmando “o reforço das rubricas em sede de 
revisão é possível.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra questionando “o Silves Futebol 
Clube quanto é que vai ter? Tenho de falar em nome daquilo que foi assumido por mim e pelo 
partido. Estou a falar de um subsídio de sessenta mil euros anuais, tecnicamente justificado, o 
que daria um valor total de trezentos mil euros em quatro/cinco anos. Neste momento, o que 



 
 

 

é que o executivo vai fazer em relação a este assunto ainda por cima, agora que não há 
novas despesas para a Câmara, com a substituição do relvado natural para um relvado 
sintético.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente manifestou-se dizendo “nós queremos ajudar o Silves Futebol 
Clube, e todas as outras coletividades em geral. Houve um esforço em ajudar todos, 
nomeadamente o Silves Futebol Clube como referiu. ------------------------------------------------------   
 ---------- O PAMAD (Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo) e o PAIAC 
(Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural), estão a ser reformulados para 
posterior celebração de contratos-programa com as coletividades. Vamos tornar o processo 
de atribuição de apoios mais transparente e equitativo.” --------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “mas há duas coletividades que 
são diferentes das outras: falo do Silves Futebol Clube e da Sociedade Filarmónica Silvense. 
São duas situações específicas que justificam um tratamento diferente.” ----------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo “estamos atentos a essa 
especificidade que carateriza cada coletividade.” -----------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo “são duas coletividades do 
nosso concelho que merecem ser consideradas, aliás, como todas as outras, só que há 
compromissos assumidos. Chamo também a atenção para o arranjo da zona envolvente ao 
Complexo Desportivo de Armação de Pera, para garantir a segurança e beleza do espaço. E, 
com a mudança do clube para as novas instalações, deverá rapidamente ser demolido o 
“campo das gaivotas”, para evitar situações complicadas no futuro.” ----------------------------------   
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra solicitando “que haja melhor 
relacionamento entre os elementos desta Câmara. Não vale a pena a Sra. Presidente se 
enervar, só porque o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto defende Armação de Pera.” -----------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo “a CDU ganhou as eleições e 
tem o direito de ver aprovado o seu orçamento, de forma a ver executado o programa que se 
propõe executar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por outro lado, o Exmo. Sr. Padre Brito faleceu há dias, e deixou obra reconhecida 
por todos nós. Não teve, porém, o tempo necessário de vida para concluir o seu último 
objetivo, que era de recuperar a imagem da Nossa Senhora da Saúde. Por isso, perpetuando 
a memória deste grande homem, para que as gerações vindouras saibam quem por lá passou 
e de alguma forma, o município, na pessoa da Presidente da Câmara Municipal se associe a 
esta iniciativa, proponho que a Câmara Municipal assegure e custeie a recuperação dessa 
imagem, que tem o valor de dois mil e quinhentos euros.” ------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “isso é pacífico”. ------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo “seguramente, por lapso, 
esqueceram-se do Arraial do Petisco de Pera. Sugiro, por isso, que seja tido em conta, 
incluindo-se a mesma quantia no orçamento, tal como no caso da Feira dos Frutos Secos, em 
Alcantarilha. Dito isto, chamo também a atenção para a Via Sacra, que se realiza em Pera e 
que não pode ser esquecida.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo “mas isso, já está incluído no 
orçamento, numa rubrica específica para a entidade que assegura esse evento e que não é 
uma junta de freguesia. Dentro da rubrica dos serviços culturais, recreativos e religiosos, fica 
descriminada a verba para o evento previsto.” ---------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando “em relação à Via 
Sacra, qual o apoio que a Câmara Municipal pode dar?” --------------------------------------------------   
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “apoio logístico.” ------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou questionando “e a publicidade?” --------  
 ----------  Ao que a Sra. Presidente esclareceu que “claro que sim, a Câmara Municipal, 
assume o apoio logístico e a publicidade do evento Via Sacra.” ----------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “quanto ao Silves 
Futebol Clube, merece outro tratamento diferente daquele que ouvi na presente reunião. Há 
um compromisso de honra dos três membros da atual vereação de assegurar uma 
transferência de trezentos mil euros à razão de sessenta mil cada ano. Houve esse 



 
 

 

compromisso por parte dos candidatos às recentes eleições autárquicas e assim, a palavra 
tem que ser cumprida, não apenas por uma questão de dignidade pessoal e de cada um de 
nós, mas também em cumprimento da deliberação de Câmara de 25 de Maio de 2013. Daí 
que eu e o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina estamos disponíveis para assumir em princípios de 
janeiro esta quantia para o Silves Futebol Clube, porque é devida e tem que ser cumprida e 
porque assumimos esta transferência enquanto município. O seu cumprimento é tanto mais 
urgente porque os Diretores do Silves Futebol Clube para dar seguimento aos trabalhos em 
curso, subscreveram ou irão subscrever nos próximos dias, um empréstimo bancário, com 
garantias pessoais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- E fazem-no, porque o município não está a encontrar uma forma de concretizar a 
palavra dada e a que se vinculou na tal deliberação de maio de 2013. Por isso, apelo à Sra. 
Presidente, que estou convicto que irá fazer, que proceda de imediato, em sede de 
orçamento, nos termos que achar por bem e for possível, para que esta situação seja aí 
contemplada e, em consequência, serem os Diretores do Silves Futebol Clube e o Banco 
onde o empréstimo for solicitado disso, informados.” -------------------------------------------------------    
 ---------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo “quanto a essa situação, terá de ser 
verificada em sede de PAMAD, desde que jurídica e financeiramente, seja possível.” ------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “eu abstive-me”. --------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “eu é que me abstive. No PAMAD 
veremos o que é possível.” ----------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse “se houver vontade.” -----------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo “claro que sim”.---------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo “convém também, não 
esquecer a União Desportiva Messinense. Esperava uma verba significativa para a 
requalificação e recuperação do estádio, nomeadamente ao nível da substituição do relvado 
sintético. O orçamento está empolado?” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente responde “está. Está em empolado com a Viga D´Ouro.” ----  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “é verdade, foram os bandidos do 
PSD.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “tenho que dizer que 
as receitas de IMI estão empoladas em dois milhões e meio de euros. Não é só a Viga 
D´Ouro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente continuou salientando “mas esse cálculo é feito pelas Finanças e 
temos de considerá-lo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  Ao que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo “à data de 17 de 
dezembro de 2013, sempre considerando o controlo orçamental, e não sendo expectável a 
cobrança de outras receitas até ao fim do ano, existem outras receitas virtuais que só foram 
chamadas para assegurar o equilíbrio orçamental e assim poder haver orçamento, 
nomeadamente produtos acabados intermédios, IVAS reembolsados, feiras e eventos, venda 
de bens e investimentos, etc. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao IVA reembolsado, está prevista uma receita de 682.102.00€ 
(seiscentos e oitenta e dois mil cento e dois euros) que durante o ano de 2013, a receita para 
a Câmara foi de zero euros. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Feiras e eventos, são 200.000.00€ (duzentos mil euros), quando no ano de 2013, a 
receita da Câmara Municipal foi de zero euros. --------------------------------------------------------------  
 ---------- Vendas de bens de investimento, 100.000.00€ (cem mil euros)., Pensam vender 
algum apartamento de habitação social? A receita de 2013 foi de zero. ------------------------------  
 ---------- Nas últimas rubricas de receitas com “outros”, tem 4.922.833.00€ (quatro milhões, 
novecentos e vinte e dois mil e oitocentos e trinta e três euros). Gostava de saber que tipo de 
receita é esta. A que é que isto se refere?” -------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo “tudo isso são questões técnicas, 
que têm a ver quer com processos financiados, quer com contas de gerência.” --------------------  



 
 

 

 ---------- Retomando a palavra, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interpôs “para quem 
defendeu que não haveria receitas virtuais, está visto que existem até à exaustão. A receita 
real ronda os 28 milhões de euros.” -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente retorquiu dizendo “o valor que está empolado no orçamento é de 
5.114.246.00€ (cinco milhões, cento e catorze mil e duzentos e quarenta e seis euros) e está 
diretamente relacionado com a Viga D´Ouro. E, face à situação existente e querendo resolver 
a mesma, este executivo permanente apresenta o orçamento possível.” -----------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “a atual presidente da 
Câmara, enquanto candidata, defendeu a necessidade de uma auditoria externa. Pergunto se 
passados estes dois meses, já desistiu do mesmo ou pretende fazê-lo?” ----------------------------  
 ---------- Ao que a Sra. Presidente respondeu “ nunca disse que iria fazer uma auditoria 
externa, mas uma auditoria. -----  Mas, depois daquilo que me tenho inteirado, decidi fazer uma 
 auditoria externa, no sentido de encontrar melhores procedimentos para agilizar a actuação 
dos serviços. É nesse sentido que iremos proceder a uma auditoria.” ---------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu questionando “mas para ajudar os 
serviços é necessário uma auditoria?” --------------------------------------------------------------------------            
   --------  Ao que a Sra. Presidente respondeu “sim.” -------------------------------------------------------  
 ---------- Continuando o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse “a Sra. Presidente invoca 
sistematicamente a Viga D´Ouro. Pergunto se nos quatro anos passados não teve a noção do 
impacto da Viga D´Ouro?” -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu dizendo “tive. Só que, como se deve lembrar, estava 
sozinha.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu dizendo “se tinha conhecimento, 
sobretudo dos valores em causa, teve que projetar o seu programa eleitoral consciente dessa 
realidade.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Habitualmente vem cá a Sra. Dra. Dina Baiona, Diretora do Departamento de 
Administração Geral e a Sra. Dra. Telma Gonçalves, Chefe da Divisão Financeira para 
prestarem alguns esclarecimentos, pelo que estranho a ausência das mesmas aqui nesta 
reunião de hoje. Quero saber qual a razão destas pessoas estarem ausentes e porque é que 
não foi chamada a Dra. Telma Gonçalves para esclarecer-me nas dúvidas que tive.” -------  
 ----------  Ao que a Sra. Presidente respondeu “porque não foram solicitadas para cá estar. 
Mas se quiserem que a Dra. Telma Gonçalves suba, ela sobe para esclarecer as suas 
dúvidas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o Orçamento e Grandes Opções do 
Plano para 2014 e remeter à Assembleia Municipal, com três votos a favor da CDU e quatro 
abstenções da vereação do PS e PSD. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram a sua declaração de voto que 
se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2014, apresentados pelo executivo 
permanente da CDU, são em termos gerais, a continuidade da gestão levada a cabo pelo anterior 
executivo PSD, revelando uma total ausência de estratégia e resumindo a atividade autárquica a uma 
mera gestão corrente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Os Documentos apresentados não permitem visualizar qualquer estratégia, nem tão pouco 
perceber quais as prioridades que o executivo permanente tem para o concelho. -------------- 
 ----------- São muitas as opções, que em nosso entender revelam uma enorme falta de visão 
estratégica e representam um total desconhecimento da realidade económica e social do concelho e 
das suas potencialidades. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- O Investimento para 2014 é praticamente nulo, e as verbas previstas nas GOP para o apoio à 
economia local e à criação de emprego (0.3%) e para o reforço da intervenção social (0,33%), são 
demonstrativas da política do executivo permanente, para com as empresas locais e famílias. ------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- As dotações orçamentais previstas nas GOP para Património Cultural (1%) e Atividades 
Culturais (1,5%), revela total desinteresse por um dos setores com maior potencial no concelho. -- 



 
 

 

 ----------- Consideramos que este seria o momento ideal para uma profunda mudança do paradigma 
em que assentou o modelo autárquico, vigente nos últimos anos, a realidade no entanto parece trazer-
nos mais do mesmo. ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------   
 ----------- O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2014, são em nosso entender meros 
instrumentos contabilísticos, que não refletem nem a mudança esperada, nem tão pouco perspetivam 
qualquer rumo para o nosso concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------    
 ----------- A estes documentos falta uma visão estratégica, faltam objetivos, definidos em função de 
prioridade assumidas com frontalidade, faltam políticas em determinadas áreas que sejam estratégicas 
e que permitam traçar um caminho com futuro. --------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Em nosso entender, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2014, não refletem as 
expetativas criadas, nem respondem às necessidades, anseios e aspirações das pessoas e 
instituições do concelho. Julgamos, no entanto, que a não aprovação dos documentos poderá causar 
algumas dificuldades financeiras às instituições que recebem transferências da autarquia, ou que 
recorrem aos seus serviços. Neste sentido, e considerando também o facto de este ser o primeiro 
Orçamento deste executivo, os vereadores do Partido Socialista decidem-se pela abstenção, de forma 
a contribuir para a viabilização dos referidos documentos.” -----------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os Srs. Vereadores do Partido Socialista Democrata apresentaram a sua declaração 
de voto que se passa a transcrever: ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- “A Vereação do PSD ao viabilizar a proposta de "Orçamento e Grandes Opções do Plano" e o 
"Mapa de Pessoal" para 2014 não pode deixar de registar que a CDU, na pessoa da senhora 
Vereadora Rosa Palma e atual Presidente de Câmara, afirmou na sua declaração de voto na reunião 
ordinária de câmara de 14 de dezembro de 2012, que o «PSD e PS aprovam em Silves o pior 
orçamento da história da democracia». Nesse ano, o orçamento apresentou um valor global de 37,1 
milhões de euros, tendo sido registada uma redução de 10 milhões de euros relativamente ao 
orçamento de 2012. De referir ainda que, nessa mesma declaração de voto, a CDU, para além de 
outros considerandos, referiu também que «o orçamento de 2013 era um orçamento virtual.»------------- 
 ----------- Neste sentido, e face à proposta de orçamento apresentada pela CDU, para 2014, no valor de 
35,9 milhões de euros, tudo nos leva a crer que este é também um orçamento virtual.  ---------------------  
 ----------- Se tivéssemos a mesma postura destrutiva que a CDU manteve ao longo de vários mandatos 
liderados pelo PSD, em que não viabilizou nunca qualquer orçamento municipal, neste momento 
tomaríamos a mesma posição. Contudo, e porque o PSD sabe por conhecimento e experiência que, a 
não aprovação do orçamento traria sérios problemas, inconvenientes e constrangimentos à 
funcionalidade de toda a estrutura orgânica da Câmara Municipal de Silves, a todos os que dependem 
dela, em particular, os seus colaboradores, assim como às juntas de freguesia, associações de 
bombeiros, coletividades de âmbito desportivo, cultural, social, juvenil e religioso, colocando também 
em causa o bem-estar da população e do concelho de Silves em geral, preferimos assumir uma 
posição séria e responsável viabilizando a aprovação deste orçamento.------------------------------------------  
 ----------- A este respeito, importa ainda referir que não podemos aceitar o teor de um panfleto 
distribuído pela CDU em todo o concelho de Silves relativamente à não aprovação de uma proposta 
sua para que não fossem cobradas taxas na Feira de Todos os Santos de 2013, tornando-a uma feira 
franca, quando refere, e passamos a citar: «Só entendemos este tipo de atitude e decisão política, à 
luz da "má digestão" provocada pela vontade democrática das populações expressa na votação do dia 
29 de Setembro, dando à CDU a maioria na Câmara Municipal de Silves, e nas Juntas de Freguesia 
de Silves e S. B. Messines.» Se de facto assim fosse, o nosso sentido de voto perante a proposta de 
"Orçamento e Grandes Opções do Plano" e o "Mapa de Pessoal" para 2014, apresentado pela CDU, 
seria bem diferente daquele que estamos a assumir e que permite não criarmos dificuldades de gestão 
ao executivo municipal na aplicação das suas políticas.---------------------------------------------------------------- 
 ----------- Por último, cremos que a execução deste orçamento para 2014 permita à CDU concretizar os 
vários compromissos que estabeleceu com a população numa perspectiva de resolução de problemas 
que visem o interesse público e a defesa dos munícipes do concelho de Silves.” ------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2014. --------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o mapa de pessoal para 2014 e 
remeter à Assembleia Municipal de Silves, com três votos a favor da CDU e quatro 
abstenções da vereação do PS e PSD. ------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 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 dezassete 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 
 ---------- Adjunto da Presidência da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


