ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA

ATA N.º 9
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 Ordinária 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 antes da ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Informação sobre atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia de janeiro a março de 2019; -------- 3.2. Apreciação e votação da Prestação de Contas do Ano Financeiro 2019; ----------------------------------------- 3.3. Apreciação e votação da primeira Revisão Orçamental Ano Financeiro 2019; --------------------------------- 3.4. Informação da Posição Orçamental da Freguesia referente ao 1º trimestre 2019; --------------------------- 3.5. Informação dos compromissos assumidos no 1º trimestre 2019 ao abrigo da autorização genérica
concedida para a assunção de compromissos plurianuais; -------------------------------------------------------------4. Período depois da ordem do dia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros Presentes na Sessão: Sérgio Manuel de Matos Candeias, Maria Irene Alves Rodrigues e Alves,
Bruno Miguel Alves, Alice Maria Estevão dos Santos, Hélio Luís da Silva Monteiro, e Mário Luís Martins Nobre
de Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram a esta sessão a 1ª secretária da Assembleia de Freguesia, Maria Margareta Morais
Cardoso Batista Soares Vieira da Silva, tendo sido substituída por Nídia Maria Sintra Bicho Nicolau. Também
não compareceram Cristina Isabel Correia Franco da Silva Perafitas e Luís Miguel Lopes Rodrigues, cujas faltas
foram devidamente justificadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes, o Presidente, Ricardo Jorge dos Santos Pinto, o Secretário Jorge
Manuel da Silva Guerreiro Nunes do Rosário e a Tesoureira, Joana Nicole de Brito Vieira Caetano Gonçalves.
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 quarenta e um minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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: ----------------------------
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José Casimiro Simões – Depois de cumprimentar todos os presentes referiu que a reunião nunca começa a
horas. Congratula-se pelas obras feitas, do asfalto colocado na zona rural, dando os parabéns por se ter
completado o processo da toponímia de Armação de Pêra, referindo que a parte rural da freguesia é tão ou
mais importante que a urbana. Demonstrou tristeza por não ter havido eventos relativos à comemoração do
25 de Abril. Questionou se era do conhecimento da Junta de Freguesia que no próximo dia 30 está agendada
uma sessão de Assembleia Municipal para debater a situação do Casino de Armação de Pêra, cuja proposta
tem 130 páginas. A terminar a sua intervenção referiu que era importante a Junta de Freguesia participar
neste processo e que devido à importância do Casino para os Armacenenses considerou que a proposta em
causa deve ter algum debate em Armação de Pêra. --------------------------------------------------------------------------Manuel Martinho – Após cumprimentar os presentes referiu que deveriam ser dados nomes às ruas que não
tenham nome e que um deles deveria ser Rua Poeta António Aleixo, que não existe em Armação de Pêra.
Aludiu à ausência de espaços verdes na freguesia. Referiu ainda o valor exorbitante de 18 mil euros que a
urbanização Vila Nova I paga anualmente pela manutenção dos espaços envolventes e que deveria ser da
responsabilidade da Câmara Municipal de Silves que tem feito “ouvidos de mercador” ao seu pedido,
solicitando o apoio da Junta de Freguesia de modo a que a resposta seja dada favoravelmente pelo Município.
Alertou ainda para os buracos junto ao Pingo Doce na sequência de uma ruptura ocorrida numa conduta de
água. Sugeriu fazer a festa de homenagem ao Emigrante, da RDP, em Armação de Pêra, oferecendo para tal
a sua colaboração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------António Bernardes – Questionou o motivo da ausência da placa indicadora da localidade à entrada e que à
saída de Armação de Pêra essa placa existe, mas está “escondida”. -----------------------------------------------------De seguida tomou da palavra o Presidente da Junta, que após cumprimentar os presentes, agradeceu a
presença dos ex autarcas da Junta de Freguesia José Casimiro Simões e Mário Prudêncio e as intervenções
do público. Informou que a Câmara Municipal de Silves (CMS) já cumpriu o asfaltamento previsto para os
caminhos rurais. Referente à toponímica, foi proposto à CMS o nome de Bento Lima que foi indeferido por
ter já sido divulgado um edital final para a referida toponímia das ruas. Em relação às comemorações do 25
de Abril, o Presidente informou que a Junta decidiu não assumir a responsabilidade das comemorações
devido ao facto de coincidir com um “fim-de-semana grande” e os funcionários estarem concentrados na
limpeza urbana. Disse ainda “que com o novo edifício da Junta haverá uma maior proximidade à comunidade
possibilitando desenvolver várias iniciativas para e com todos”. No que diz respeito ao Casino, o Presidente
da Junta informou que está naturalmente a par da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Silves
que irá realizar-se em Armação de Pêra até porque foi na sequência de um requerimento que foi por si
apresentado que esse ponto foi retirado da ordem de trabalhos da mais recente sessão da Assembleia
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Municipal de Silves precisamente para que os Armacenenses possam tomar conhecimento, na sua freguesia,
do que está previsto para o futuro do Casino de Armação de Pêra. Quanto ao jardim da urbanização Vila Nova
I, há a particularidade deste condomínio pagar a despesa referente à manutenção deste espaço verde
público, mas que primeiramente serve e valoriza os proprietários de habitações nesta urbanização.
Considerou que esta é uma situação que se reveste de alguma injustiça, mas que terá de ser resolvida entre
o condomínio e o Município de Silves. Sobre os buracos no pavimento que resultam de ruturas de água, o
Presidente disse que a CMS não consegue dar uma resposta no imediato a tantas ocorrências, mas que
deverá estar para muito breve a repavimentação nesses locais. Sobre o evento da RDP Internacional, é
intenção da Junta de Freguesia, depois do edifício sede estar pronto, promover eventos que valorizem e
dignifiquem Armação de Pêra e caso a satisfação das necessidades do respetivo caderno de encargos esteja
ao alcance da Junta de Freguesia, poderá este evento vir a realizar-se nesta freguesia. Sobre as placas
identificativas de Armação de Pêra e dos próprios limites da freguesia o objetivo é desenvolver alguns
modelos com a colaboração de alunos da área de design da Escola Secundária de Silves que estão em estágio
e proceder à sua implementação no ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------De seguida tomou da palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia para precisar que as reuniões de
Assembleia de Freguesia se iniciam sempre e só quando estejam reunidas todas as condições para tal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Período Antes da Ordem do Dia: A Bancada do PSD apresentou um voto de pesar, em anexo, sobre o
falecimento de Fernando Santiago, ex-Presidente desta Junta de Freguesia, lido pela Nídia Nicolau. De
seguida o membro da bancada do PS, Mário Nobre de Oliveira, sugeriu que fosse proposto à CMS que dê o
nome de Fernando de Santiago ao Estádio Municipal de Armação de Pêra. Referiu ainda que a aprovação das
atas das reuniões de Assembleia de Freguesia deviam ser feitas na sessão imediatamente a seguir. -----------A membro da bancada da CDU, Alice Santos, questionou sobre a situação das instalações sanitárias do
mercado municipal e de algumas lojas alugadas não estarem abertas. -------------------------------------------------De seguida tomou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia, subscrevendo a nota de pesar apresentada
pelo PSD, sobre o falecimento do Fernando Santiago, de quem era amigo pessoal, acrescentando ainda que
já viu partir dois ex presidentes desta Junta de Freguesia. Dirigindo-se a Mário Nobre de Oliveira, disse não
saber se a CMS aceitará essa proposta visto não ser essa sua prática. A este respeito disse que o Clube de
Futebol “Os Armacenenses” tem intenção de fazer uma homenagem pública em memória do Fernando
Santiago, da qual ainda não são conhecidos detalhes. ------------------------------------------------------------------------
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Sobre as instalações sanitárias do mercado, esclareceu que os projetos foram feitos pelos técnicos da CMS,
aguardando-se a aprovação dos projetos das especialidades já entregues pela Junta de Freguesia. No que
respeita às lojas, as suas rendas estão em dia e estão a ser utilizadas para o fim a que se destinam. -----------O Presidente da Assembleia de Freguesia tomou da palavra para informar que as atas das respetivas reuniões
serão apresentadas, conforme o protocolo, sempre que estejam prontas para serem lidas e aprovadas. Estas
são publicadas no site da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Período da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Informação sobre atividades desenvolvidas pela junta de freguesia de janeiro a março de 2019:
Antes de iniciar a apresentação deste ponto o Presidente da Junta de Freguesia explicou a todos os presentes
que tal como tem sido sua prática irá apresentar os vários pontos da ordem de trabalhos com recurso a uma
projeção de powerpoint. De seguida, fez então a apresentação deste ponto em que foram evidenciadas as
principais iniciativas desenvolvidas pela Junta de Freguesia no período em apreço, colocando-se à disposição
dos membros para o esclarecimento de qualquer questão. Contudo, e uma vez que não foi colocada qualquer
questão passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. Apreciação e votação da Prestação de Contas do Ano Financeiro 2018: Neste ponto, o membro Mário
Nobre de Oliveira apontou a falta de discriminação das verbas atribuídas através do PAIFAP, questionou
sobre as receitas obtidas com a venda dos livros da Professora Maria Augusta Inácio e por fim questionou a
que se deveu um aumento de 633 euros numa das rúbricas dos ordenados, assim como a natureza do valor
inscrito na rúbrica “0408-famílias”. -----------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Presidente do Executivo explicou que o PAIFAP teve um aumento substancial, por comparação
ao ano anterior, sobretudo pela atribuição de um subsídio no valor de 10.000 euros à Igreja para apoio à
realização das obras de restauro da Ermida de Santo António das Areias da Fortaleza. Ainda neste âmbito
destacou a comparticipação de 50% feita à Associação de Pescadores para a aquisição de um novo guincho
para o trator. No que se refere ao livro da autoria da Professora Maria Augusta, não houve lucros. Houve sim
um investimento da Junta de Freguesia na aquisição de 500 exemplares, sendo que todas as receitas obtidas
com a venda dos mesmos, cerca de 4.000 euros, foram canalizadas para dotar o PAIFAP da verba necessária
à atribuição do subsídio atribuído. Neste âmbito revelou que é intenção do executivo fazer uma monografia
de Armação de Pêra. O valor de 633 euros está relacionado com as progressões na carreira atualizadas nos
termos da lei vigente. Em relação à rúbrica “0408-famílias” o Presidente referiu não estar munido da
informação necessária para prestar esse esclarecimento pelo que prestará essa informação na próxima
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sessão de Assembleia de Freguesia, muito embora tenha adiantado que deverá ser respeitante aos contratos
emprego inserção celebrados com o IEFP. --------------------------------------------------------------------------------------Colocado à votação este ponto foi aprovado com 5 votos a favor (4 do PSD e 1 do PS) e 2 abstenções (CDU).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. Apreciação e votação da primeira Revisão Orçamental Ano Financeiro 2019: Neste ponto, o
Presidente da Junta de Freguesia referiu que no fecho das contas relativas ao ano de 2018 transitou para o
ano de 2019 a importância de 24.535,38 euros, sendo que de seguida apresentou, com as devidas
justificações e fundamentações, um mapa com a proposta de distribuição dessa verba por várias rúbricas. -Colocado à votação este ponto foi aprovado com 5 votos a favor (4 do PSD e 1 do PS) e 2 abstenções (CDU).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4. Informação da Posição Orçamental da Freguesia referente ao 1º trimestre 2019: Neste ponto, o
Presidente da Junta de Freguesia apresentou um quadro com o resumo das receitas e despesas realizadas
no período em apreço e deu algumas explicações para os resultados obtidos. A finalizar este ponto o
Presidente apresentou os saldos em bancos à data de 31-03-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.5. Informação dos compromissos assumidos no 1.º trimestre 2019 ao abrigo da autorização genérica
concedida para a assunção de compromissos plurianuais: Neste ponto, o Presidente da Junta de Freguesia
informou que no período em apreço apenas foi celebrado um contrato de consultoria contabilística, SIOE e
Gabinete Técnico no valor anual de 5.160 euros, acrescido da taxa de IVA em vigor, por um período de 36
meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Período depois da ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------------O membro Mário Nobre de Oliveira, do PS, pediu a palavra para colocar algumas questões, as quais foram
respondidas pelo Presidente da Junta: -------------------------------------------------------------------------------------------1) “Se a CMS entregou à Junta de Freguesia o jardim feito junto ao antigo campo de futebol das Gaivotas?
No boletim municipal diz que o jardim está concluído.” O Presidente da Junta referiu que não e acrescentou
que já solicitou à CMS a indicação dos espaços da responsabilidade da Junta de Freguesia, sendo que até à
presente data essa informação ainda não foi prestada. ---------------------------------------------------------------------2) “A Junta de Freguesia coloca sinalética junto do jardim do antigo mini-golf? Durante o verão as crianças
brincam na relva, que está suja dos cães. Devia haver sinalética a proibir os cães de lá andarem e no caso de
infração, os donos serem multados.” O Presidente concordou em absoluto com a proibição dos cães nesse
espaço e informou que está a ser trabalhado o regulamento para que os infratores possam ser punidos e os
valores das coimas possam reverter a favor desta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------
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3) ”O parque infantil é para crianças e não para rapazes crescidos andarem de skate nesses equipamentos
infantis degradando-os.” O Presidente da Junta respondeu que o parque infantil é da responsabilidade da
CMS e concordou que o mesmo está muito danificado. Já foi solicitado à CMS maior atenção na manutenção
do mesmo, sendo do seu conhecimento que aquela edilidade pretende fazer uma beneficiação considerável
na melhoria deste espaço público vocacionado para as crianças. ---------------------------------------------------------4) “Sugiro que a Junta faça a aproximação aos comerciantes da terra, que são pródigos em reivindicações,
levando-os a usar material biodegradável, amigo do ambiente, deixando o plástico e passando para o papel.
Deveria se abolir o plástico na nossa frente-mar.” O Presidente referiu que esse papel caberá, em primeira
instância, à CLÃ - Associação de Comerciantes de Armação de Pêra, que deve ser o veículo de comunicação
privilegiado com todos os comerciantes locais. Com alguma mágoa, referiu que muitos dos cartões e lixo que
são colocados junto aos moloks está identificado e é proveniente de alguns estabelecimentos comerciais da
nossa vila. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a membro Alice Santos elogiou os funcionários dos espaços verdes e chamou a atenção para a
sujidade na zona da praia dos pescadores e regozijou-se sobre a notícia saída na comunicação social sobre a
construção dos passadiços, há muito esperada. -------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia agradeceu o elogio feito à equipa de Espaços Verdes e Jardins, em nome
dos respetivos funcionários e precisou que neste momento há cinco funcionários quando chegaram a ser
oito. Quanto à praia dos pescadores referiu que há um conjunto de ações de limpeza, em diferentes âmbitos,
que estão previstas antes do início da época balnear às quais a Junta de Freguesia dará o seu contributo com
a disponibilização de vários recursos materiais e humanos. ----------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou a sessão quando eram
23h55m, 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

Nídia Maria Sintra Bicho Nicolau

Maria Irene Alves Rodrigues e Alves
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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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