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ESTADO DO CONCELHO – DECLARAÇÃO POLITICA 

 

A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Silves neste debate do Estado do Concelho 
pretende apenas fazer um balanço dos primeiros dois anos de mandato deste Executivo CDU, 
apresentando um conjunto de reflexões e que não difere muito do que foi o balanço do 
primeiro ano de mandato do executivo CDU. 
 
Verificamos que este executivo CDU não teve e continua a não ter a capacidade de proceder a 
uma adequada e eficaz gestão dos recursos humanos de pessoal operativo e não teve a 
capacidade de proceder a uma renovação do quadro de pessoal. 
 
Chegamos a esta conclusão olhando para diferentes áreas da intervenção da autarquia, 
nomeadamente: 
 
- Na recolha de RSU e recolha de monos e verdes, basta corrermos várias zonas do nosso 

concelho, que mesmo neste período de inverno, vemos monos e verdes espalhados pelas 
ruas e estradas e Moloks que por vezes estão cheios dias a fio; 

- Na manutenção e requalificação da rede viária, onde não conseguimos ter uma eficaz 
limpeza e manutenção de bermas, na pintura e marcação das estradas e caminhos que 
são da responsabilidade do município. 

- Os vários espaços verdes espalhados pelo concelho não têm uma eficaz manutenção, 
ainda que os nossos passeios estejam cheios de ervas, por falta de aplicação de 
fitofármacos. 

- Na manutenção e reparação do parque escolar a cargo do município também não se 
consegue ver um fio condutor de intervenções que dote as nossas escolas das 
manutenções e reparações a tempo do início dos diferentes períodos escolar, várias 
foram as vezes que estas reparações foram desenvolvidas em períodos escolar e não em 
períodos de férias escolares. 

 
 
Neste sentido é notória uma deficiente aplicação de uma estratégia, ou mesmo uma falta de 
estratégia, na gestão de um corpo operativo que deveria refletir uma estrutura orgânica que é 
da responsabilidade deste executivo CDU, tendo esta realidade um impacto negativo na vida 
dos munícipes e gentes que nos visitam. 
 
Ainda falando de gestão de recursos humanos importa referir que as nossas escolas têm um 
insuficiente número de assistentes operacionais pondo em causa a higiene e limpeza dos 
diversos espaços escolares assim como a segurança e bem estar das nossas crianças. 
 
Também o parque de máquinas e automóvel da autarquia não sofreu grande revitalização, 
ainda que esta autarquia tenha adquirido algumas viaturas, umas que já operam e outras que 
ainda não tiveram oportunidade de serem utilizadas em prol das populações. Neste âmbito 
não se compreende o que poderá justificar um período de quase dois anos para a aquisição de 
duas viaturas de recolha de RSU, certamente não será responsabilidade deste executivo CDU, 
ainda que seja este executivo que está em funções! 
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Esta bancada também vê com preocupação, a falta de estudos ou projetos, como as ARU´s que 
poderão levar a um eficaz aproveitamento do próximo quadro comunitário 2020. 
Estes estudos poderiam levar a que a autarquia se candidatasse a obras e requalificações de 
zonas e edificado do nosso concelho como o bairro social da “Caixa d`água”, ou a levar a uma 
eficaz renovação do nosso tecido urbano privado, pois os privados teriam acesso a condições 
favoráveis à requalificação do edificado privado. 
 
Em suma, dois anos depois da entrada em funções deste executivo CDU, muito continua a ser 
comunicado, sobre a famosa estratégia que ia da Serra ao Mar, no entanto o que vemos da 
Serra ao Mar são, lixos, nomos e verdes e estradas por manter e tratar! 
 
Desta vez é mesmo da Serra ao Mar! 
 
 
 
 
Assembleia Municipal de Silves, 18 de janeiro de 2016 

 


