ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA

ATA N.º 8
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos,
sob a presidência de Sérgio Manuel de Matos Candeias, e secretariada por Maria Margareta Morais Cardoso
Batista Soares Vieira da Silva, teve lugar a Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia de Armação de
Pêra, no Edifício da antiga Escola Primária, sita na Rua Bartolomeu Dias, em Armação de Pêra, com a seguinte
ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Período de audiência ao público -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Período da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. Análise e deliberação das atas da Assembleia de Freguesia n.ºs 4, 5, 6 e 7 de 30 de abril de 2018, 27
de junho de 2018, 24 de setembro de 2018 e 21 de dezembro de 2018, respetivamente; ---------------------------- 2.2. Análise e deliberação da proposta de abertura do procedimento concursal comum para
preenchimento de um (1) lugar na carreira /categoria de assistente técnico por tempo indeterminado; --------- 2.3. Análise e deliberação da proposta de abertura do procedimento concursal comum para
preenchimento de dois (2) lugares na carreira/categoria de assistente operacional por tempo indeterminado;
--- 2.4. Análise e deliberação da proposta de abertura de procedimento concursal, ao abrigo do PREVAP, para
constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado – 1 posto de Assistente
Operacional para a Área da Limpeza Urbana; ------------------------------------------------------------------------------------- 2.5. Proposta de Instalação e Gestão de um Espaço do Cidadão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros Presentes na Sessão: Sérgio Manuel de Matos Candeias, Maria Margareta Morais Cardoso Batista
Soares Vieira da Silva, Luís Miguel Lopes Rodrigues, Maria Irene Alves Rodrigues e Alves, Bruno Miguel Alves,
Cristina Isabel Correia Franco da Silva Perafitas, Alice Maria Estevão dos Santos, Hélio Luis da Silva Monteiro
e Mário Luis Martins Nobre de Oliveira. -----------------------------------------------------------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes, o Presidente, Ricardo Jorge dos Santos Pinto, e o Secretário,
Jorge Manuel da Silva Guerreiro Nunes do Rosário. ------------------------------------------------------------------------------ Não compareceu a esta sessão por motivo de doença, a Tesoureira, Joana Nicole de Brito Vieira Caetano
Gonçalves, cuja falta foi devidamente justificada. ----------------------------------------------------------------------------Verificada a legitimidade da convocatória e a presença de quórum legal de funcionamento, o Presidente da
Mesa deu início à sessão às vinte e uma horas e trinta e nove minutos e começou por referir que nesta sessão
seriam colocadas à aprovação dos membros as atas em atraso de reuniões anteriores, sendo que até à data
tal ainda não tinha sido possível pelo facto das mesmas ainda não estarem totalmente elaboradas e revistas.
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----- 1. Período de Audiência ao Público: O Presidente da Assembleia questionou se alguém entre o público
presente pretendia intervir na sessão. Intervieram neste ponto os seguintes cidadãos: ---------------------------Dulce Reis – Após ter tomado conhecimento do edital da Câmara Municipal de Silves com a informação dos
topónimos atribuídos a várias ruas em Armação de Pêra manifestou o seu desagrado com as opções tomadas
e acrescentou que não compreendia os critérios utilizados. A título de exemplo questionou o porquê da
atribuição da Rua dos Galegos, Rua 10 de abril, Rua 20 de junho, entre outras. Continuando a sua intervenção
referiu que as ruas deviam ter nomes de famílias de Armação de Pêra e de pessoas que foram importantes
na construção de Armação de Pêra como é o caso do seu avô, Bento Lima. Referiu ainda que em tempo
enviou uma petição à Câmara Municipal de Silves da qual disse nunca ter obtido a respetiva resposta. -------Margarida Caliço – No âmbito da intervenção anterior acrescentou que também considera justo que o seu
avô, Bento Lima, tenha uma rua atribuída em seu nome dado que foi uma pessoa honesta, trabalhadora,
íntegra, de boas contas e que deu trabalho a muita gente. Assim, questionou se não era possível atribuir o
nome de Bento Lima à rua central da Urbanização de Santo António das Areias. ------------------------------------Armanda Lamy – Manifestou o seu desagrado pelo péssimo estado em que se encontram todos os
arruamentos da Urbanização TAT, apelando a que fosse feito o respetivo alcatroamento porque da forma
que está é só buracos por todo o lado. A terminar a sua intervenção solicitou que a limpeza naquela
urbanização pudesse ser feita com maior regularidade, apesar de reconhecer que as coisas a este nível têm
vindo a melhorar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Martinho – Sugeriu que fosse dado o nome do Poeta António Aleixo à rua que atravessa toda a
Urbanização Vila Nova I. De seguida referiu que o espaço verde mais importante de Armação de Pêra está
localizado naquela urbanização, mas referiu que os custos de manutenção do mesmo, que rondam os 18.500
euros anuais são suportados pelos condóminos apesar de ser um espaço público, situação que considerou
injusta. A este respeito manifestou o seu desagrado pelo facto da Câmara Municipal de Silves não assumir
esta responsabilidade que deveria ser sua e disse ainda compreender menos a inércia e morosidade na
resposta a uma solicitação da administração do condomínio para que aquela edilidade efetuasse a necessária
manutenção de árvores de grande porte que já provocaram alguns estragos na referida urbanização. --------Presidente da Junta – Após cumprimentar todos os presentes informou que a Tesoureira da Junta, Joana
Nicole de Brito Vieira Caetano Gonçalves, não estava presente nesta sessão por motivos de doença. De
seguida agradeceu a presença e participação do público, em particular de anteriores autarcas da freguesia.
Quanto às várias questões que lhe foram endereçadas começou por referir que o processo da Toponímia foi
iniciado em 2016 para que fosse possível resolver um problema muito grave que ainda afeta muitos
Armacenenses, destacando a dificuldade na chegada de meios de socorro, de receção de correspondência,
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de alteração de moradas, entre outros. Referiu que a metodologia de trabalho definida, que contou com
duas sessões de participação pública promovidas em Armação de Pêra, deu oportunidade de participação a
todas as pessoas sendo que todas as etapas foram amplamente divulgadas através dos canais de
comunicação ao dispor do Município de Silves e da própria Junta de Freguesia. Quanto aos critérios utilizados,
referiu que são critérios e que naturalmente são discutíveis. Em todo o caso, e referindo-se à intervenção da
Sr.ª Dulce Reis, disse não concordar com os comentários que a mesma fez relativamente a alguns topónimos
atribuídos, situação que considerou normal até um certo ponto porque nem todos somos obrigados a saber
tudo, mas que em todo o caso explicou que a proposta de “Rua dos Galegos” está relacionada com o facto
de ser uma família fortemente ligada à administração da Fortaleza de Armação de Pêra e que tem 3 gerações
de “João Galego” sepultadas no interior da Ermida de Santo António das Areias. Quanto à proposta da “Rua
10 de abril de 1933” disse ter sido a data de constituição da freguesia de Armação de Pêra e a “Rua 20 de
junho de 1991” referiu ser a data da elevação de Armação de Pêra a Vila. No que diz respeito à petição que
a Sr. Dulce Reis refere ter sido enviada à Câmara Municipal de Silves e à qual nunca foi dada resposta disse
estranhar esse facto, pois isso não é habitual e os técnicos daquele edilidade apresentaram os vários pedidos
feitos pela população nas sessões públicas de proposta de atribuição de topónimos, sendo que aquele a que
se refere a petição em apreço não constava entre os vários nomes propostos. Solicitou que lhe fosse entregue
uma cópia da respetiva petição que seria seu compromisso remeter a mesma à Sr.ª Presidente da CMS para
avaliação do pretendido e da obtenção da respetiva resposta. Ainda no que diz respeito à toponímia referiu
que o processo que está agora na sua derradeira fase tem sido muito moroso e a sua concretização e
consequente implementação é da maior urgência e importância para Armação de Pêra, pelo que considera
que não será positivo fomentar sucessivas alterações, salvo a correção de algumas gralhas na denominação
de alguns topónimos já aprovados, que atrasem a conclusão do processo embora não seja a Junta de
Freguesia que toma este tipo de decisões, mas sim a Comissão Municipal de Toponímia que é presidida pela
Dr.ª Rosa Palma, Presidente do Município de Silves. -------------------------------------------------------------------------Referindo-se à intervenção da Sr.ª Armanda Lamy, concordou que os arruamentos da Urbanização TAT estão
muito degradados e acrescentou que, sobretudo aquando da apresentação de contributos para a elaboração
do Orçamento Municipal, a Junta de Freguesia tem alertado a CMS para essa situação e solicitado que seja
feita uma intervenção nesta zona em consonância com a dimensão, importância e características da mesma.
Continuando a sua intervenção, referiu que este tipo de intervenção não é tão simples como possamos
pensar porque previamente têm de ser elaborados os projetos, desenvolvidos concursos públicos e só depois
as obras podem avançar. A este respeito elogiou a opção que a CMS tem seguido aquando das intervenções
que tem realizado em alguns arruamentos na medida em que não se limita a repavimentar o piso de alcatrão,
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mas sim em intervir em tudo o que está debaixo do solo para que os problemas de ruturas de água não
estejam sempre a acontecer. A terminar este ponto referiu que embora nada de concreto tenha acontecido
até à data, é sua convicção que ainda em 2019 a CMS comece a trabalhar no projeto de requalificação dos
arruamentos da Urbanização TAT. No que diz respeito à limpeza, referiu que a Junta de Freguesia tem
realizado intervenções com uma maior regularidade e destacou a limpeza e manutenção de todos os espaços
verdes feita recentemente no local em apreço. -------------------------------------------------------------------------------Por fim, e no que diz refeito à intervenção do Sr. Manuel Martinho disse conhecer a situação do jardim da
Urbanização Vila Nova I, mas disse que a Junta de Freguesia é alheia a essa situação, sendo que terá de ser a
administração do respetivo condomínio a procurar chegar a um entendimento com a CMS até porque há
alguns antecedentes que só as duas partes conhecem. Quanto à eventual intervenção da Equipa de Espaços
Verdes e Jardins da Junta de Freguesia naquele local informou os presentes que no âmbito da delegação de
competências acordada aquele local não foi abrangido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Período Antes da Ordem do Dia:
--- 2.1. Análise e deliberação das atas da Assembleia de Freguesia n.ºs 4, 5, 6 e 7 de 30 de abril de 2018, 27
de junho de 2018, 24 de setembro de 2018 e 21 de dezembro de 2018, respetivamente: Interveio o membro
Mário Nobre de Oliveira (PS) para referir que não compreende por que razão não é colocada a votação a ata
número 3, juntamente com as restantes. O Presidente da Assembleia de Freguesia esclareceu que a ata
número 3 não é colocada a votação pelo facto de já ter sido aprovada e assinada por todos os membros.
Voltou a intervir o membro Mário Nobre de Oliveira (PS) referindo que ele nunca tomou conhecimento da
ata número 3 pelo que é impossível ter assinado a mesma. O Presidente da Junta interveio e referiu que essa
ata foi respeitante às deliberações tomadas pela Assembleia de Freguesia a respeito da delegação de
competências já protocolada com o Município de Silves, tendo sido elaborada logo após a respetiva sessão e
assinada por todos os membros na sede da Junta de Freguesia devido à urgência em a fazer chegar à CMS.
Neste sentido, disponibilizou-se a remeter a cópia da ata número 3 ao membro Mário Nobre de Oliveira (PS),
a qual referiu estar assinada pelo próprio, após o término da presente sessão. --------------------------------------Tomou a palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia para referir que as atas que irão ser colocadas à
votação foram disponibilizadas atempadamente pelo que se nenhum dos membros pretendesse intervir iria
coloca-las à votação individualmente. -------------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a ata n.º 4 foi aprovada com 8 votos a favor (5 do PSD, 2 da CDU e 1 do PS). A membro
Margareta Silva (PSD) não votou pelo facto de não ter estado presente na respetiva sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Colocada à votação a ata n.º 5 foi aprovada por unanimidade (6 votos a favor do PSD, 2 da CDU e 1 do PS).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a ata n.º 6 foi aprovada por unanimidade (6 votos a favor do PSD, 2 da CDU e 1 do PS).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a ata n.º 7 foi aprovada por unanimidade (6 votos a favor do PSD, 2 da CDU e 1 do PS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2. Análise e deliberação da proposta de abertura do procedimento concursal comum para
preenchimento de um (1) lugar na carreira /categoria de assistente técnico por tempo indeterminado: O
Presidente da Junta explicou que a proposta em apreço visa abrir o concurso da vaga de Assistente Técnico
prevista no Mapa de Pessoal para 2019 já aprovado pela Assembleia de Freguesia, referindo que caso a
mesma seja aprovada será expectável que o procedimento só esteja concluído no último trimestre no ano
devido aos prazos das diferentes fases que constam na lei e têm de ser respeitados. ------------------------------Colocado à votação este ponto foi aprovado por unanimidade (6 votos a favor do PSD, 2 da CDU e 1 do PS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Análise e deliberação da proposta de abertura do procedimento concursal comum para
preenchimento de dois (2) lugares na carreira/categoria de assistente operacional por tempo
indeterminado: O Presidente da Junta explicou que a proposta em apreço visa abrir o concurso das duas
vagas de Assistentes Operacionais, na área da Limpeza Urbana previstas no Mapa de Pessoal para 2019 já
aprovado pela Assembleia de Freguesia. Referiu que caso a mesma seja aprovada será expectável que o
procedimento só esteja concluído no último trimestre no ano devido aos prazos das diferentes fases que
constam na lei e têm de ser respeitados, referindo ainda que há uma vaga no quadro respeitante ao lugar de
um funcionário que foi trabalhar para o Município de Paços de Ferreira, em regime de mobilidade, que não
pode ser preenchida enquanto não ocorrer a respetiva consolidação. Em todo o caso, acrescentou que a
manter-se os motivos familiares que estiveram na origem do seu pedido de mobilidade, não acredita que o
mesmo volte a trabalhar na nossa Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------Colocado à votação este ponto foi aprovado por unanimidade (6 votos a favor do PSD, 2 da CDU e 1 do PS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Análise e deliberação da proposta de abertura de procedimento concursal, ao abrigo do PREVAP,
para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado – 1 posto de
Assistente Operacional para a Área da Limpeza Urbana: O Presidente da Junta referiu que este
procedimento pretende regularizar uma situação de um funcionário que tem exercido as suas funções em
regime de prestação de serviços, vulgo recibos verdes, sendo que tal ainda não tinha sido possível pelo facto
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do referido funcionário não ter o 9.º ano de escolaridade. Contudo, devido a uma recente alteração da
legislação passou a ser possível regularizar este tipo de situações, motivo pelo qual é apresentada a presente
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado à votação este ponto foi aprovado por unanimidade (6 votos a favor do PSD, 2 da CDU e 1 do PS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.5. Proposta de Instalação e Gestão de um Espaço do Cidadão: O Presidente da Junta referiu que a
proposta submetida pelo executivo à Assembleia de Freguesia pretende obter a devida autorização para
manifestar à DGAL, nos termos da lei e respeitando os prazos estipulados, o interesse e disponibilidade da
nossa Junta de Freguesia em receber, nas suas futuras instalações um Espaço do Cidadão, o qual considerou
ser benéfico para a população que passará a dispor de mais um serviço em Armação de Pêra onde poderá
resolver várias questões, evitando assim que tenha de se deslocar a Silves ou a outros locais mais distantes.
Colocado à votação este ponto foi aprovado por unanimidade (6 votos a favor do PSD, 2 da CDU e 1 do PS).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou a sessão quando eram
22h41m, mandando que de tudo, para constar, se lavrasse a respetiva ata, e depois de lida e aprovada fosse
assinada por todos os membros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia
__________________________________________
Sérgio Manuel de Matos Candeias

A Primeira Secretária

A Segunda Secretária

Maria Margareta Morais Cardoso Batista Soares Vieira da Silva

Maria Irene Alves Rodrigues e Alves

Luís Miguel Lopes Rodrigues

Bruno Miguel Alves

Cristina Isabel Correia Franco da Silva Perafitas

Alice Maria Estevão dos Santos

Hélio Luis da Silva Monteiro

Mário Luis Martins Nobre de Oliveira
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