
Intervenção pela bancada da CDU, na Assembleia Municipal em Sessão 

Extraordinária de 27.01.2017, sobre “O estado do município” 

 Boa noite Sr Presidente da mesa desta Assembleia, Sras e Srs Membros desta 

Assembleia, Sra Presidente deste Município, Sras e Srs Vereadores, Srs funcionários de 

apoio aos trabalhos desta Assembleia, assim como ao público que nos alegra muito 

com a sua presença, presença esta que nos estimula a seguir o sentido do seu voto.  

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017, no valor de 38,9 milhões 

de euros, aprovado em anterior Assembleia Municipal, quanto a nós bancada da CDU, 

se há três anos era impensável, hoje só é possível graças a grandes obras feitas nestes 

últimos três anos pelo atual executivo que só são visíveis, perante munícipes bem 

informados.  

Tratou-se da grande obra de renegociação da dívida com a banca da qual 

saímos com um plano de dívida aprovado com esta e um perdão nos juros de mais de 

dois terços. De 2014 a 2017 o passivo financeiro cairá dos 18,042 milhões de euros 

para 5,305 milhões. 70% da dívida inicial será paga  à banca. 

Tratou-se da grande obra de reorganização de todos os serviços do município, 

fazendo frente a uma pirâmide invertida em relação à composição de todos os seus 

funcionários, onde abundam os técnicos superiores e faltam os trabalhadores no 

terreno, dando vida a certas áreas de trabalho que mais pareciam defuntos à espera 

de serem substituídos pelos serviços de empresas privadas, como o sector das águas e 

se transformou um cemitério de máquinas avariadas, agora sim, embora aos poucos, 

num verdadeiro parque de máquinas. 

E assim se pôs fim, a uma falta de futuro que parecia não ter fim. E foi assim 

que até já foi possível pedir empréstimo à banca, não para pagar dívida, mas para fazer 

obras. 

E assim foi possível este orçamento que irá servir de suporte a um conjunto de 

opções políticas que são a continuação de uma construção em crescendo nos últimos 

três anos, apesar de todos os constrangimentos que o passado nos impôs e ainda nos 

impõe. 

Assim, uma vez mais a bancada da CDU se solidariza com o atual executivo na 

prossecução das opções políticas contidas nas Grandes Opções do Plano, das quais 

salientamos as seguintes: 

Apoio à economia local e ao emprego- de onde sobressai a criação da marca 

publicitária,”Silves, capital da laranja” iniciativa já feita e que irá promover a nossa 

citricultura e que nos há-de levar de novo na altura certa, afirmamos nós à respectiva 

Feira da Laranja e da Agricultura. Também a remodelação dos mercados municipais, 



como a construção dos parques de feiras em Messines e Alcantarilha darão a sua 

contribuição á economia local. No mesmo sentido vem o novo Regulamento de Taxas e 

Licenças revisto em baixa, assim como o IMI cobrado sempre na forma mínima. 

Também, apesar do serviço da dívida ser uma viga bem pesada no Orçamento, a 

continuação de eventos com participação em crescendo, como a Feira Medieval de 

Silves, da Feira do Folar de S.Marcos da Serra, a Semana Gastronómica de Messines e 

outras têm um papel económico positivo no concelho. O PDM que se encontra em 

processo de revisão e quase concluído será sem dúvida regrador e facilitador do 

desenvolvimento económico do concelho, naturalmente que sem deixar de sofrer com 

as influências negativas das crises sistémicas do capitalismo e da forma como atingem 

o nosso país, assim como das políticas anti sociais dos vários governos. 

E apesar de as políticas a nível nacional dos vários governos de cores políticas 

diversas serem mais de cunho financeiro ao serviço dos grandes grupos económicos 

que de cunho desenvolvimentista ao serviço das populações e não ser uma obra do 

nosso foro, não nos sai do programa nem do pensamento, a luta prolongada que 

teremos de travar contra as políticas governamentais, pela requalificação do rio Arade 

e todo o seu património envolvente, o que naturalmente aproximará definitivamente a 

interioridade da capital do nosso concelho à litoralidade de maior investimento e do 

turismo no nosso município. 

Salientamos também o – Aumento e melhoria da Rede de Água, Saneamento e 

Eletricidade, onde sobressai a obra de uma nova adutora  de abastecimento de água a 

Messines, a ampliação da rede da abastecimento de água a Odelouca, etc. 

Salientamos o – Reforço da Limpeza e Higiene Pública, A Requalificação dos 

equipamentos e Serviços Públicos, onde sublinhamos a construção do Pólidesportivo 

de Tunes, na 2ª fase do projecto, assim como o início da construção da sede da Junta 

de Freguesia de Armação de Pera, com a dignidade que a população merece. 

Salientamos também a – Melhoria da Rede Viária de que o Parque de 

estacionamente das piscinas é um exemplo, assim como os arruamentos na 

urbanização Silgarmar. Etc, etc. 

Salientamos também a Defesa do património Cultural onde é objecto o arranjo 

da Ponte medieval de Silves, cujo projecto já foi entregue. Assim como continua 

dentro dos nossos objectivos a aquisição do Espólio móvel do Museu da Cortiça. 

Salientamos também o  - Contributo para a melhoria da Educação, com 

renovação permanente de infraestruturas físicas, a manutenção e renovação de 

equipamentos, fornecimento de consumíveis, a cedência de autocarros e o objectivo 

de aquisição de um novo autocarro. 



Salientamos ainda o Reforço na Intervenção social, na mesma medida em que 

os governos deste país se demitem desse apoio. 

Assim como salientamos também – A dinamização das actividades Culturais e 

Desportivas e – A Defesa e Apoio do Movimento associativo e no reforço da 

participação democrática dos munícipes, nomeadamente através do Orçamento 

Participativo, como processo indicativo. E porque o tempo está esgotado, resta-nos 

pedir à população do nosso concelho a leitura do Boletim da Câmara, saído hoje e que 

espelha bem o significado do nosso lema: Trabalho-Honestidade-Competência. 

Deixo os votos de bom trabalho ao executivo. Boa noite 

Silves, Fissul, 27 de Janeiro de 2017 

 

A Bancada da CDU 


