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 ------------------------------------------------------ ATA Nº 36  --- --------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ----------- 
-----------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA------ 
 ------------------------------------------------------ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017------------------- 
--------Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, nesta 
Cidade de Silves, Edifício da Câmara Municipal, no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), 
reuniram pelas dezassete horas a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  -- --------------------------------------------------- 
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luíza Medeiro Conduto Luís, Dr. Maxime Sousa Bispo, Dr. Rogério Santos Pinto 
e a Dra. Fátima Maria Semedo Ramos Matos. --- ------------------------------------------------------------- 
 ---------- Faltas justificadas:  --- ----------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Não compareceu o Dr. José Pedro da Silva Soares, tendo a sua ausência sido 
considerada como justificada. ----- --------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- Secretariou, a Dra. Isabel Alexandra Lopes Cavaco Cabrita, Chefe da Divisão 
Jurídica e Administrativa 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 12.137.827,84 € (Doze milhões, cento e trinta e 
sete mil, oitocentos e vinte sete euros e oitenta e quatro cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 439.019,26 € (Quatrocentos e trinta e nove mil e dezanove euros e vinte e 
seis cêntimos). ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “Dou início à reunião de 
Câmara Extraordinária, de 22 de novembro de 2017 que, como habitualmente, será gravada 
para auxiliar quem está a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se 
diz, esta será esclarecida na gravação, sendo a mesma eliminada após a aprovação da 
correspondente ata. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Atendendo a que se trata de uma reunião extraordinária entraremos de imediato da 
análise dos pontos agendados para hoje.”--------------------------------------------------------------------- 
 ----------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ------------------------------------------------------------------------ ---- 
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO PARA 2018. ------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Presente relatório da Divisão Financeira de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------A Exma. Sra. Presidente iniciou a discussão deste ponto da ordem de trabalhos 
dizendo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------“A este propósito e tal como fiz na passada reunião de câmara, gostaria de sublinhar 
os aspectos mais relevantes desta proposta de orçamento: --------------------------------------------- 
 ---------- Tal como foi apanágio do anterior executivo, também esta proposta de Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2018 se encontra acompanhada do relatório com a 
fundamentação da política orçamental e as linhas de orientação estratégica que para além de 
conter a metodologia que presidiu à elaboração destes documentos, permite a sua fácil e 
rápida consulta, dando assim amplo cumprimento ao princípio da transparência que deve 
pautar toda a actividade da “causa pública”.----------------------------------------------- -------------------  
 ---------- De ressalvar que o cumprimento da taxa legal de execução da receita acima dos 85% 
tem sido amplamente superado, e pela primeira vez na história do poder local democrático em 
Silves, esta equipa garantiu taxas de execução da receita acima dos 85% como a tutela 
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determina: 2014 (89,5%), 2015 (93%) e 2016 (92%). Em 2017 os dados provisórios apontam 
também para a obtenção de taxa de execução acima daquele valor.----------------------------------- 
----------Trata-se de um orçamento rigoroso e credível que consigna receitas reais sem 
projectar a venda de imoveis, tais como o Casino de Armação de Pêra, a Herdade de São 
Bom Homem ou o Bairro da Caixa d'Água; com uma política fiscal “amiga do cidadão e das 
famílias”, sendo marcado pela aplicação da taxa mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), pela adoção do IMI familiar que beneficia as famílias com 1, 2 e 3 descendentes, e pela 
isenção de IMI e IMT no domínio da reabilitação urbana. Também reflete a aplicação do novo 
Regulamento de Taxas e Licenças Municipais (revisto em baixa), que contempla a concessão 
efetiva de diversos incentivos fiscais, nomeadamente a isenção do pagamento da taxa 
municipal pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas, quando 
esteja em causa a recuperação do património classificado ou em vias de classificação ou 
acções de reabilitação na ARU de Silves, e a atribuição de incentivos financeiros à 
reabilitação urbana através da implementação de dois programas municipais específicos, o 
programa de apoio à recuperação dos jardins e pátios interiores (PARJPI) e o programa de 

apoio à melhoria das condições de habitabilidade (PAHAB). --------------------------------------------- - 
  ---------- A proposta de orçamento eleva-se a 39,6 milhões de euros, isto é, um acréscimo de 
700 mil euros, comparativamente a 2017, cujo orçamento se fixou nos 38,9 milhões de euros. 
Prevêem-se receitas correntes no valor de 36,4 milhões de euros e despesas correntes no 
montante de 27,1 milhões de euros, o que originará a criação de poupança corrente (9,3 
milhões de euros).------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Um dos traços diferenciadores deste orçamento é precisamente o aumento das 
despesas com pessoal, na ordem do milhão de euros, cujas razões se prendem com a 
necessidade de recompor e requalificar o quadro de pessoal através de novas contratações, o 
descongelamento das carreiras da função pública, reposições remuneratórias e reversão de 
outros direitos. Outro traço marcante e inovador do orçamento reporta-se à quase duplicação 
das transferências financeiras para as Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho (1,072 
milhões de euros/ano), no quadro dos acordos de execução e contratos interadministrativos 
de delegação de competências, o que melhora substancialmente a capacidade de resposta 
daquelas autarquias locais nos domínios da limpeza urbana, caminhos, cemitérios, mercados 
retalhistas, jardins e espaços verdes. O orçamento para 2018 reitera ainda a política dos 
últimos quatro anos em matéria de reforço gradual dos apoios às coletividades, associações e 
corporações de bombeiros.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- Quanto ao passivo financeiro há que referir que durante o período 2014-2017, foi 
relevante o esforço do Município de Silves na redução do passivo financeiro (incluindo o 
pagamento das dívidas ao BES, BCP e CGD no âmbito do processo Viga d'Ouro), que 
passou de 18 milhões de euros para 5,3 milhões de euros, ou seja, um desendividamento de 
12,7 milhões de euros (70% do seu valor inicial).-------------------------------------------------------------
Considerando a contração do empréstimo para investimento na ordem dos 4,4 milhões de 
euros (meados de 2017), a amortização líquida do passivo financeiro situou-se nos 8,3 
milhões de euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Daqui resulta que o passivo financeiro (com Viga d'Ouro incluído), à data de 1 de Janeiro de 
2018, situar-se-á nos 8,9 milhões de euros e o esforço financeiro com as dívidas à banca, 
durante o ano de 2018, ascenderá a cerca de 2,5 milhões de euros.---------------------------------- 
 ---------- Não posso deixar de frisar que parte significativa deste valor reporta-se a encargos 
de 1,8 milhões de euros relativos à contracção, em 2009, de dois empréstimos no montante 
de 15 milhões de euros, para pagamento de dívida corrente, tal como não posso deixar de 
fazer referência ao mapa de empréstimos, que consta da pág.19 da proposta de Orçamento, 
e aos empréstimos que foram contraídos para a realização de obras no castelo e no centro 
histórico, bem como para o arranjo paisagístico do palácio de justiça, obras que como se sabe 
não foram concluídas nos anteriores mandatos.------------------------------------------------------------ 



 
 

3 

 

 

 ---------- Por último, de referir o registo diferenciado das responsabilidades contingentes 
(mandatos anteriores a 2014) a respeito de processos judiciais em curso, e a criação de um 
objetivo específico para o Processo Viga d'Ouro que espelha cabalmente os valores e o peso 
deste item nas GOP e no PPI, tudo em prol da clareza e da transparência”.---------- --------------- 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Fátima Matos, no uso da palavra, realçou o reforço financeiro que se 
verifica com as delegações de competências para as juntas de freguesia e uma maior 
preocupação com a reabilitação urbana, embora sem grande expressão nas GOP's.------------- 
 ---------- Subscreveu o investimento na melhoria e aumento das redes de água, na rede viária 
e na educação, acrescentado, no entanto, não compreender os valores irrisórios do 
investimento na salvaguarda do património cultural, tendo em conta que é a especificidade do 
património cultural que pode dar ao concelho de Silves a projecção que se quer e se espera 
multiplicadora, e destacou o desinvestimento no parque habitacional municipal.-------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o Orçamento e as Grandes Opções 
do Plano, com os votos favoráveis dos membros do Executivo Permanente. O Sr. Vereador 
Dr. Rogério Pinto e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Fátima Matos abstiveram-se. Mais se delibera a 
remessa do presente à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------- 
 ---------- A Exam. Sr.ª Vereadora Dr.ª Fátima Matos apresentou declaração de voto que se 
anexa e se transcreve: ----- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO----------------------------------------- 
-------------O orçamento de 2018 apresenta um valor de €39 milhões de euros, cerca de 
aproximadamente mais €1 milhão euros do que o previsto no Orçamento de 2017. Contudo, 
este acréscimo não se traduza no acréscimo do montante reservado a investimento, que, tal 
como nos anos anteriores, se mantem nos 10 milhões de euros.---------------------------------------- 
Saudamos :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) o reforço financeiro para a execução de competências para as juntas de freguesia, cujo 
resultado cremos que será de melhoria e maior satisfação dos residentes.--------------------------- 
b) uma maior preocupação com a reabilitação urbana, embora sem grande expressão nas 
GOP's .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Se subscrevemos o investimento na Melhoria e Aumento das Redes de Água, na Rede 
Viária e na Educação, não compreendemos os valores irrisórios do investimento na 
Salvaguarda do Património Cultural, tendo em conta que é a especificidade do Património 
Cultural que pode dar ao concelho de Silves a projecção que se quer e se espera 
multiplicadora. Finalmente e como não podia deixar de ser, destacamos o desinvestimento no 
Parque Habitacional Municipal que continua ao abandono e não se percebe ao longo dos 
documentos alguma preocupação com a Habitação e com o habitar.---------------------------------- 
--------Estamos perante documentos previsionais que preconizam a manutenção da actual 
política municipal que, na nossa perspectiva, não está direccionada à projecção do futuro 
antes se centra no quotidiano, na resolução dos problemas de algumas pessoas, que agrava 
a situação das famílias, nomeadamente aquelas de fracos recursos, que continua a promover 
a saída dos jovens e mantem o concelho de Silves como sendo um concelho dormitório, um 
concelho sem capacidade de gerar emprego, de gerar riqueza e portanto um concelho que 
continua a fornecer aos concelhos limítrofes a iniciativa, a capacidade de gerar riqueza por 
parte daqueles que aqui não encontram meio nem forma de o fazer.----------------------------------- 
Consideramos que tal como o investimento nas necessidades básicas, é urgente:----------------- 
• reforçar o investimento e o emprego, através do apoio à instalação de novas unidades 
económicas------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• garantir aos jovens habitação e emprego--------------------------------------------------------------------- 
• definir estratégias de promoção da Habitação Jovem----------------------------------------------------- 
• reforçar o investimento na Salvaguarda do Património Cultural---------------------------------------- 
• projectar Silves para a Modernidade--------------------------------------------------------------------------- 
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Tratando-se de um documento com o qual não nos identificamos e que não incorporou 
nenhuma das propostas apresentadas em reunião de preparação do Orçamento 2018, o 
Partido Socialista abstém-se relativamente ao Orçamento 2018 apresentado pelo Executivo 
Permanente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Silves, 22 de novembro de 2017---------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2018. --------------------  
 ---------- Presente relatório da Divisão de Recursos Humanos de que se anexa fotocópia e se 
dá por transcrito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------A Exma. Sr.ª Presidente tomou a palavra e informou os presentes que o Mapa de 
Pessoal reflecte as situações dos trabalhadores que se encontram em mobilidade 
intercarreiras, repondo a justeza das respectivas remunerações, uma vez que se trata de 
trabalhadores que estavam a desempenhar tarefas do âmbito de outras carreiras, mas não 
eram remunerados como tal, bem como responder á necessidade de recompor e requalificar 
os recursos humanos do município através de novas contratações.---------------------------------- 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pessoal. Mais se 
delibera a remessa do presente à Assembleia Municipal --------------------------------------------- ----  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
----------E sendo dezoito horas e nada mais havendo a tratar, foi pela Sra. Presidente da 
Câmara declarada encerrada a reunião, da qual e para constar se lavrou a presente ata que 
foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------  
 ---------- E eu Isabel Alexandra Lopes Cavaco Cabrita, Chefe da Divião Jurídica e 
Administrativa Câmara Municipal de Silves a fiz lavrar, subscrevo e assino.  ------------------------   
 


