Freguesia de Armação de Pêra

Introdução
Na sequência do processo negocial desenvolvido pelos executivos do Município de Silves e da Freguesia de
Armação de Pêra acordaram-se as competências a delegar e os moldes em que essa delegação seria feita.
Assim, ficou acordado que esta Junta de Freguesia, durante o mandato 2017-2021, iria assumir a
responsabilidade das competências abaixo indicadas, sendo que para tal o Município de Silves iria
disponibilizar alguns recursos financeiros e materiais, os quais são descritos na tabela abaixo:
Competência Delegada

Valor Anual a
Transferir

Recursos Materiais a Disponibilizar

103.500,05 €

- Novo camião ligeiro destinado à recolha de monos e verdes.
- Aspirador elétrico, tipo glutton.

Espaços Verdes e Jardins

46.000,02 €

- Material diverso de jardinagem (máquinas e equipamentos).

Mercado

11.500,00 €

Cemitério

11.500,00 €

Limpeza Urbana

Caminhos Rurais
Casa Mortuária
Total Anual

4.180,35 €
0,00 €
176.680,42 €

Nota: Os valores financeiros previstos serão atualizados anualmente de acordo com a
taxa de inflação.

Quanto aos recursos materiais a disponibilizar pelo Município de Silves para a área da Limpeza Urbana, ficou
definido que só depois de receber a nova viatura é que a nossa Junta de Freguesia iria iniciar o serviço de
recolha e de monos na freguesia, sendo que até à entrega dessa viatura, este serviço seria assumido pela edil
silvense. O aspirador elétrico, logo que fosse disponibilizado, assumir-se-ia como um reforço dos meios
materiais para esta área. À presente data, aguardamos ainda a entrega destes dois recursos materiais.
Da mesma forma, foi também acordado que esta Junta de Freguesia só iria iniciar a intervenção nos espaços
verdes e jardins depois de nos ser feita a entrega das máquinas e equipamentos previstos (corta relvas, corta
sebes, moto-roçadoras, etc.), tendo essa entrega sido feita no passado dia 18 de junho. Até essa data seria o
Município de Silves a garantir a manutenção dos espaços verdes e jardins.
No que diz respeito ao processo negocial propriamente dito, como já tivemos oportunidade de referir
aquando da sua conclusão, o executivo da Junta de Freguesia debateu-se até ao ponto que lhe foi permitido
por conquistar o melhor acordo possível para a freguesia, pelo que todas as posições tomadas nessa fase
devem ser entendidas e enquadradas na prossecução desse objetivo.
Quanto ao acordo obtido, e não obstante o valor a atribuir pelo Município de Silves ter subido
consideravelmente em comparação ao mandato anterior, é para nós claro que a Junta de Freguesia não vai
receber mais dinheiro para fazer o mesmo que vinha fazendo no mandato anterior, mas sim pelo facto de
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ter assumido novas competências e responsabilidades, onde se destaca o alargamento das suas
responsabilidades na área da limpeza urbana, assim como o assumir da competência da gestão e manutenção
de Espaços Verdes e Jardins, situação que ocorre pela primeira vez.
A este nível, importa ainda referir que para além de uma diminuição dos valores transferidos para o exercício
das competências do “Mercado” e “Caminhos Rurais”, tendo por referencial o mandato anterior, o Município
de Silves deixou de disponibilizar funcionários seus no apoio à Limpeza Urbana no período do verão, da
mesma forma que deixará de fazer o serviço de recolha de monos e verdes a partir do momento em que nos
for cedida uma nova viatura para esse efeito a adquirir pela própria CMS.
Ainda neste âmbito, importa referir que o acordo de delegação de competências a que se chegou só foi
possível devido à abertura demonstrada pelo executivo municipal, mas sobretudo pela vontade manifestada
pelo executivo desta Junta de Freguesia em receber novas competências por acreditar que, por esta via, será
capaz de melhorar a prestação de alguns serviços básicos à população no território da freguesia de Armação
de Pêra, melhorando a sua eficiência e eficácia.
Assim, e na sequência das deliberações tomadas pelos órgãos do município e da freguesia, os vários
documentos onde foram previstos os termos e condições em que foi feita a delegação de competências da
edil silvense para a freguesia de Armação de Pêra, foram outorgados no dia 20 de fevereiro de 2018, num
ato público, que contou com a presença dos membros do executivo municipal e da freguesia, assim como de
alguns membros da Assembleia de Freguesia de Armação de Pêra.
Importa no entanto salientar que não obstante a outorga dos contratos interadministrativos e acordos de
execução só ter sido feita a 20 de fevereiro de 2018, estes documentos previram a sua retroatividade com
efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2018, opção que merece da nossa parte uma palavra elogiosa ao
executivo municipal e o devido reconhecimento.
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Recrutamento de Recursos Humanos
Durante o 1.º semestre de 2018 e com o objetivo de irmos ao encontro das necessidades atuais a nível de
recursos humanos, desenvolvemos algumas iniciativas para garantir a admissão de novos funcionários que
passaram essencialmente por um conjunto de várias candidaturas às medidas do IEFP (CEI e CEI+) que nos
permitiram dotar as nossas equipas de Limpeza Urbana e de Espaços Verdes e Jardins de mais funcionários
para o exercício das tarefas nestas áreas.
Na área da Limpeza Urbana foi possível integrarmos mais 2 assistentes operacionais com contratos de
trabalho por tempo indeterminado, por termos recorrido à utilização da lista de recrutamento de um
concurso público promovido por nós em 2017, a qual ainda se encontrava vigente à data.
Na área de Espaços Verdes e Jardins, com o apoio técnico do Município de Silves, promovemos a abertura
de um procedimento concursal com vista à contratação de 4 assistentes operacionais com contratos de
trabalho por tempo indeterminado, estando este já na sua fase final.
Por fim, importa ainda referir que para fazermos face a algumas necessidades de pessoal que só poderão ser
suprimidas quando o referido procedimento concursal em curso estiver concluído, temos procurado criar,
com sucesso, algumas sinergias entre as nossas equipas, sobretudo as de limpeza urbana e de espaços verdes
e jardins, pelo que temos vindo a trabalhar com o seguinte quantitativo de funcionários:
Competência Delegada

N.º Previsto

N.º Atual

Diferença

Limpeza Urbana

9

6

-3

Espaços Verdes e Jardins

4

5

+1

Mercado

1

1

0

Cemitério

1

1

0

Caminhos Rurais

0

0

0

Casa Mortuária

0

0

0

15

13

-2

Total Anual

De referir que, logo que fique concluído o procedimento concursal com vista à contratação de 4 assistentes
operacionais com contratos de trabalho por tempo indeterminado para integrar a nossa Equipa de Espaços
Verdes e Jardins, estamos a contar ficar com um quantitativo de funcionários superior ao que foi previsto
aquando do processo negocial da delegação de competências.
Por último, importa referir que estamos a avaliar a possibilidade de abrirmos um procedimento concursal
para a admissão de mais funcionários para a área da Limpeza Urbana.
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Resumo Financeiro
Para uma melhor e rápida análise da forma como aplicamos e distribuímos as receitas provenientes das
competências que nos foram delegadas, optamos por apresentar os valores das despesas também por
competências, indicando ainda a sua natureza (pessoal, funcionamento e investimento).
No que concerne às receitas, e uma vez que, no caso de algumas competências delegadas, foi possível
obtermos receitas próprias, na tabela abaixo indicamos também os montantes das mesmas a par das verbas
mensais que nos foram transferidas pelo Município de Silves:
Receitas e Despesas
por Competências

Limpeza
Urbana

CMS

51.750,05 €

Espaços Verdes
e Jardins
23.000,04 €

Próprias/Outras

Mercado

Cemitério

5.750,02 €

5.750,02 €

56.922,74 €

4.256,08 €

Caminhos
Rurais
2.090,19 €

Casa Mortuária

Totais

0,00 €

88.340,32 €

671,16 €

61.849,98 €

Total de Receitas

51.750,05 €

23.000,04 €

62.672,76 €

10.006,10

2.090,19 €

671,16 €

150.190,30 €

Pessoal

35.467,32 €

10.628,96 €

6.370,18 €

5.458,82 €

0,00 €

0,00 €

57.925,28 €

Funcionamento

10.780,06 €

3.931,32 €

4.286,63 €

648,95 €

2.152,50 €

0,00 €

21.799,46 €

Investimento

40.211,65 €

662,00 €

10.935,84 €

0,00 €

0,00 €

267,78 €

51.809,49 €

Total de Despesas

86.459,03 €

15.222,28 €

21.592,65 €

6.370,49 €

2.152,50 €

267,78 €

131.534,23 €

-34.708,98 €

7.777,76

41.080,11 €

3.898,33 €

-62,31 €

403,38 €

18.656,07 €

Diferença
(Receitas - Despesas)

Pela análise da tabela antes apresentada podemos constatar que a nossa Junta de Freguesia, no 1.º semestre
de 2018, gastou mais 43.193,91 € no exercício das várias competências delegadas do que o valor que recebeu
do Município de Silves para esse efeito sob a forma de transferências.
Não obstante esta evidência, se acrescentarmos às receitas provenientes do orçamento municipal as receitas
geradas pela própria gestão e funcionamento do Mercado e Cemitério, que são pertença da nossa Junta de
Freguesia, constatamos que neste 1.º semestre de 2018 a nossa Junta de Freguesia obteve um resultado
positivo de 18.656,07 € com o exercício das várias competências delegadas. Contudo, se fosse aqui
considerado o valor do camião já adquirido e pago no início de julho para a competência de Espaços Verdes
e Jardins, o exercício das competências delegadas teria obtido um resultado negativo de 17.943,93 €.
Importa referir a Limpeza Urbana, com despesas no total de 86.459,03 € foi de todas as competências
delegadas aquela em que mais investimos.
Por outro lado, importa igualmente referenciar as boas opções tomadas na gestão do mercado que
permitiram à nossa Junta de Freguesia potenciar as suas receitas, com especial destaque para o concurso
público para a concessão de espaços comerciais do Mercado Municipal que gerou uma entrada de uma
receita extraordinária no valor de 22.526,30 €.
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Comunicação/
Limpeza
UrbanaPromoção do Evento
Durante o 1.º semestre de 2018, a nossa equipa de Limpeza Urbana realizou várias tarefas inerentes ao
exercício desta competência entre as quais destacamos a limpeza e varredura de ruas/arruamentos, limpeza
de sarjetas e sumidouros, aplicação de herbicida, limpeza do silo de estacionamento após o Carnaval, limpeza
de acessos à praia, etc.
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Naturalmente que temos também de referir-nos ao importante investimento realizado na área da limpeza
urbana com a aquisição de um carro elétrico que terá como principal função otimizar o serviço de recolha de
papeleiras. Ao realizarmos este investimento, ligeiramente superior a 38 mil euros, é nossa intenção
melhorarmos a eficiência e eficácia do serviço de recolha de papeleiras, com particular incidência na Avenida
Beira-Mar, revelando uma preocupação ambiental evidente ao optarmos pela aquisição de um veículo não
poluente e amigo do ambiente. Ainda neste âmbito importa igualmente referir que, durante o atual
mandato, é nossa intenção aumentarmos de forma considerável o número de papeleiras existentes em
Armação de Pêra, em particular na segunda e terceira linha de mar, assim como em algumas urbanizações
situadas a norte da via dorsal.
Por fim, importa salientar que através da maximização do uso desta nova viatura poderemos ainda criar
novos serviços de apoio à população e comerciantes na área de recolha de resíduos, possibilidade essa que
avaliaremos devidamente após a época balnear 2018.

Relatório de Delegação de Competências :: 1.º Semestre de 2018

6

Freguesia de Armação de Pêra

Na tabela abaixo consta a forma como as receitas e as despesas inerentes à Limpeza Urbana se distribuíram
mensalmente, durante o 1.º semestre de 2018.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana
CMS

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Total

8.625,05 €

8.625,00 €

8.625,00 €

8.625,00 €

8.625,00 €

8.625,00 €

51.750,05 €

Total de Receitas

8.625,05 €

8.625,00 €

8.625,00 €

8.625,00 €

8.625,00 €

8.625,00 €

51.750,05 €

Pessoal

5.850,02 €

5.785,34 €

5.134,06 €

5.221,46 €

5.733,70 €

7.742,74 €

35.467,32 €

212,33 €

641,55 €

5.101,46 €

2.843,67 €

684,93 €

1.296,12 €

10.780,06 €

38.117,70 €

40.211,65 €

Próprias/Outras

Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

2.093,95 €
6.062,35 €

6.426,89 €

10.235,52 €

10.159,08 €

6.418,63 €

47.156,56 €

86.459,03 €

2.562,70 €

2.198,11 €

-1.610,52 €

-1.534,08 €

2.206,37 €

-38.531,56 €

-34.708,98 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que neste período a nossa Junta de Freguesia
gastou mais 34.708,98 € do que o valor que recebeu do Município de Silves para o exercício da competência
da limpeza urbana, o que se deveu em grande parte ao investimento feito na aquisição de uma viatura
elétrica destinada a esta área de intervenção. À semelhança do que tem sido prática na relação com as Juntas
de Freguesia do concelho, aguardamos agora que o Município de Silves nos atribua um subsídio (já solicitado)
no valor de 7.623,54 €, correspondente a 20% do custo total desta nova viatura, como forma de apoio a este
investimento já realizado pela nossa Junta de Freguesia.
No próximo trimestre, temos previsto recorrer à contratação de serviços de empresas privadas para efetuar
a deservagem mecânica das principais urbanizações da vila e o reforço da limpeza urbana durante a época
balnear. Além da contratação de serviços, iremos ainda fazer um ajustamento temporário nos horários de
trabalho dos nossos funcionários operacionais a quem iremos recorrer, mediante o pagamento do respetivo
trabalho extraordinário, para garantir uma maior presença de meios humanos adstritos à limpeza urbana,
inclusive aos fins-de-semana e feriados, assim como em tarefas de recolha de papeleiras com uma grande
regularidade na avenida Beira-Mar, sendo considerado também o período noturno.
Por fim, importa referir que é ainda nossa intenção apostarmos na aquisição de novo fardamento profissional
para todos os nossos funcionários, da mesma forma que não olharemos a esforços na melhoria das condições
de trabalho da nossa equipa por via da realização de mais e melhores investimentos em máquinas e
equipamentos.
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Espaços Verdes e Jardins
O exercício desta nova competência que nos foi delegada mereceu, da nossa parte, uma particular atenção
durante o 1.º semestre de 2018, por ser uma novidade e também por termos decidido avançar para a
realização de várias tarefas nesta área ainda antes de recebermos, da parte do Município de Silves, os vários
equipamentos e máquinas de jardinagem definidos aquando da negociação da delegação desta competência.
Para que fosse possível avançarmos, mais cedo do que previsto, optamos por deslocar alguns funcionários
da limpeza urbana para esta área, da mesma forma que integramos alguns novos funcionários através das
medidas do IEFP (CEI e CEI+). De igual forma, procuramos, sempre que possível, criar sinergias entre as nossas
equipas de Limpeza Urbana e Espaços Verdes e Jardins, potenciando assim o trabalho desenvolvido por
ambas as equipas e favorecendo ainda a complementaridade destas áreas que se cruzam em muitos aspetos.
A nível material, procedemos à aquisição de máquinas, ferramentas, utensílios e equipamentos de proteção
individual, mas sem dúvida que a aquisição de um novo camião ligeiro (fatura emitida em no início de julho),
no valor de 36.600,00 €, destinado à nossa equipa de Espaços Verdes e Jardins, foi o investimento mais
relevante que realizamos durante o 1.º semestre de 2018.
Assim, e embora ainda não nos tenha sido disponibilizada pelo Município de Silves, até à presente data, a
informação relativa aos Espaços Verdes e Jardins que são agora da nossa responsabilidade, a nossa equipa
realizou inúmeros trabalhos nesta área, como bem o demonstram algumas das fotografias abaixo
disponibilizadas, sendo que fazemos uma avaliação bastante positiva do trabalho até agora desenvolvido
pela mesma:
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Após a apresentação de algumas fotografias que ilustram o trabalho até agora desenvolvido pela nossa
Equipa de Espaços Verdes e Jardins, importa referir que a mesma começou a trabalhar apenas no início do
mês de março, ainda sem grandes recursos humanos e materiais.
Contudo, com a entrega dos equipamentos e máquinas
de jardinagem feita pelo Município de Silves a 18 de
junho, assim como a chegada do novo camião ligeiro
adstrito a esta nossa equipa feita a 20 de junho, foi
possível ampliarmos a nossa intervenção no exercício
desta competência, pelo que passamos a realizar
tarefas que até aqui não tínhamos a possibilidade de
assegurar (ex: corte de relvas). De momento, aguardamos a conclusão do procedimento concursal para
admissão de 4 assistentes operacionais que irão integrar esta nossa equipa, a qual passará a dispor de todas
as condições para melhorar ainda mais o seu desempenho no exercício desta competência.
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Na tabela abaixo consta a forma como as receitas e as despesas inerentes aos Espaços Verdes e Jardins se
distribuíram mensalmente, durante o 1.º semestre de 2018:
Receitas e Despesas
Espaços Verdes e Jardins

CMS
Próprias/Outras

Total de Receitas

Janeiro

Fevereiro

Março

Total

3.833,33 €

3.833,33 €

3.833,33 €

3.833,33 €

23.000,04 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.833,39 €

3.833,33 €

3.833,33 €

3.833,33 €

3.833,33 €

3.833,33 €

23.000,04 €

2.229,55 €

2.349,94 €

2.658,70 €

3.390,77 €

10.628,96 €

771,15 €

963,05 €

904,95 €

1.154,36 €

3.931,32 €

200,00 €

662,00 €

137,81 €

Investimento

(Receitas - Despesas)

Junho

3.833,33 €

Funcionamento

Diferença

Maio

3.833,39 €

Pessoal

Total de Despesas

Abril

462,00 €
0,00 €

137,81 €

3.000,70 €

3.649,56 €

2.822,87 €

3.685,63 €

15.222,28 €

3.833,39 €

3.695,52 €

832,63 €

58,34 €

269,68 €

-911,80 €

7.777,76 €
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Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que neste período a nossa Junta de Freguesia
gastou menos 7.777,76 € do que o valor recebido do Município de Silves para o exercício da competência
dos Espaços Verdes e Jardins. Esta diferença deveu-se em grande parte ao facto de termos iniciado os
trabalhos nesta área apenas em março e estar ainda a decorrer o concurso para a admissão de 4 novos
funcionários operacionais para integrar esta nossa equipa recém-constituída.
Não obstante esta realidade que os números nos mostram neste período, se considerarmos o investimento
entretanto já realizado nos primeiros dias de julho (2.º semestre) com a aquisição de uma nova viatura, no
valor de 36.600,00 €, destinada à nossa equipa de espaços verdes e jardins, constatamos que a nossa Junta
de Freguesia gastou mais 28.822,24 € do que o valor recebido do Município de Silves para o exercício desta
competência. Assim, e à semelhança do que tem sido prática na relação com as Juntas de Freguesia do
concelho, aguarda-se agora que o Município de Silves nos atribua um subsídio (já solicitado) no valor de
7.320,00 €, correspondente a 20% do custo total desta nova viatura, como forma de apoio a este
investimento já realizado pela nossa Junta de Freguesia.
Assim, e decorridos que estão cerca de 4 meses desde que abraçamos esta nova competência, é para nós
evidente que estamos perante um desafio muito exigente se tivermos em conta o mau estado de
conservação em que muitos espaços verdes e jardins da freguesia de Armação de Pêra se encontravam
quando os mesmos nos foram entregues. No entanto, é igualmente motivador na medida em que o exercício
desta competência com elevados padrões de qualidade é da maior importância para que Armação de Pêra
consiga, de uma forma progressiva, dispor de espaços verdes e jardins mais cuidados e bonitos.
No próximo trimestre, esperamos ganhar uma capacidade reforçada de intervenção nesta área com a
entrada de 4 novos funcionários que irão integrar a nossa equipa de Espaços Verdes e Jardins, faltando
apenas a conclusão do procedimento concursal, ainda a decorrer, mas que já está na sua fase final. De igual
forma, e por via do bom trabalho que tem estado a ser desenvolvido a nível de manutenção dos vários
espaços verdes onde já intervimos, esperamos conseguir obter um controlo efetivo de todos os espaços
públicos à nossa responsabilidade para que depois possamos ter a possibilidade de embelezar alguns deles.
É nossa intenção também apostarmos na aquisição de novo fardamento profissional para todos os nossos
funcionários, da mesma forma que não olharemos a esforços na melhoria das condições de trabalho da nossa
equipa por via da realização de mais e melhores investimentos em máquinas e equipamentos. Daremos
também uma particular atenção à formação profissional.
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Mercado Municipal de Armação de Pêra
A gestão e funcionamento do Mercado Municipal de Armação de Pêra tem sido assegurado pela nossa Junta
de Freguesia, sendo que durante o 1.º semestre destacamos: a promoção de um concurso público para a
concessão de espaços comerciais que se encontravam vagos; a melhoria do tratamento dos subprodutos do
peixe; a realização de algumas iniciativas de cariz cultural no mercado; a realização de obras nos telhados de
algumas lojas que se encontravam com problemas de infiltrações; o pedido de apoio técnico ao Município
de Silves para a realização de obras de requalificação nas casas de banho.
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Na tabela abaixo consta a forma como as receitas e as despesas inerentes ao Mercado Municipal de Armação
de Pêra se distribuíram mensalmente, durante o 1.º semestre de 2018:
Receitas e Despesas
Mercado Municipal
CMS

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Total

958,37 €

958,33 €

958,33 €

958,33 €

958,33 €

958,33 €

5.750,02 €

Lojas Exteriores

2.399,76 €

2.399,76 €

2.399,76 €

2.399,76 €

3.127,34 €

3.127,34 €

15.853,72 €

Lojas Interiores

656,00 €

656,00 €

730,80 €

730,82 €

730,82 €

730,82 €

4.235,26 €

Bancadas de Peixe

643,50 €

569,25 €

814,50 €

787,50 €

787,50 €

819,00 €

4.421,25 €

66,00 €

68,75 €

68,75 €

71,50 €

275,00 €

Bancadas de Marisco
Bancada de Doces e
Frutos Secos
Bancadas de Fruta e
Legumes
Oficina de Calçado
Produtores Agrícolas

71,50 €

63,85 €

77,00 €

68,75 €

68,75 €

71,50 €

421,35 €

119,60 €

105,80 €

128,80 €

115,00 €

115,00 €

119,60 €

703,80 €

99,76 €

99,76 €

99,76 €

99,76 €

99,76 €

99,76 €

598,56 €

1.664,70 €

1.088,15 €

1.253,65 €

1.079,20 €

1.185,60 €

1.478,70 €

7.750,00 €

Regularização Dívidas Anos Anteriores
Licitações/Cauções
Concurso Público

137,50 €

137,50 €

22.526,30 €

22.526,30 €

Total de Receitas

6.613,19 €

5.940,90 €

29.192.40 €

6.307,82 €

7.024,75 €

5.211,25 €

62.672,76 €

Pessoal

1.085,51 €

1.000,54 €

974,63 €

943,44 €

957,16 €

1.408,90 €

6.370,18 €

581,32 €

1.335,01 €

321,52 €

1.226,11 €

364,13 €

458,54 €

4.286,63 €

10.935,84 €

10.935,84 €

Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

1.666,83 €

2.355,55 €

1.296,15 €

2.169,55 €

1.321,29 €

12.803,28 €

21.592,65 €

4.946,36 €

3.605,35 €

27.896,25 €

4.138,32 €

5.820,56 €

-5.326,73 €

41.080,11 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que neste período a nossa Junta de Freguesia
gastou mais 16.048,63 € do que o valor recebido do Município de Silves para o exercício da competência de
Gestão e Funcionamento do Mercado. Contudo, se tivermos em consideração as receitas que foram geradas
pelo próprio mercado, e que são pertença, da nossa Junta de Freguesia, constamos que o exercício desta
competência apresentou um ganho de 41.080,11 € durante o 1.º semestre de 2018. Para este bom resultado
muito contribuiu o concurso público por nós promovido para a concessão de espaços comerciais no mercado,
a que já fizemos referência, e em particular, a receita extraordinária captada em licitações e cauções.
No próximo trimestre, e com o apoio técnico já solicitado ao Município de Silves a 30-04-2018, é nossa
intenção despoletar a preparação do procedimento concursal para a realização de obras de requalificação
das casas de banho públicas do Mercado Municipal de Armação de Pêra, sendo nossa intenção criar ainda
uma nova casa de banho destinada a pessoas com mobilidade reduzida. Esta é uma obra absolutamente
necessária para a modernização deste equipamento público, a qual tem vindo a ser reclamada, com toda a
legitimidade, pelos Armacenenses nos últimos anos, sendo nosso compromisso concretizá-la em 2019.
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Cemitério Municipal de Armação de Pêra
A gestão e funcionamento corrente do Cemitério Municipal de Armação de Pêra tem sido assegurado pela
nossa Junta de Freguesia sendo que durante o 1.º semestre destacamos o desenvolvimento dos
procedimentos para a construção de um depósito subterrâneo para ossadas e para a construção de um novo
módulo de 27 gavetões/gavetas, ambas previstas para o início do mês de agosto de 2018.
Durante este período, para além da realização de vários serviços fúnebres, apoiamos ainda a União de
Freguesias de Alcantarilha/Pêra através da disponibilização do nosso funcionário para a realização de vários
funerais e demos ainda particular atenção à limpeza interior e exterior do cemitério, sendo que em alguns
casos estas intervenções foram devidamente articuladas com os serviços municipais no que diz respeito ao
corte, poda e manutenção de árvores.
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Na tabela abaixo consta a forma como as receitas e as despesas inerentes ao Cemitério Municipal de Armação
de Pêra se distribuíram mensalmente, durante o 1.º semestre de 2018:
Receitas e Despesas
Cemitério Municipal

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Total

CMS

958,37 €

958,33 €

958,33 €

958,33 €

958,33 €

958,33 €

5.750,02 €

Inumação

120,94 €

120,94 €

181,41 €

181,41 €

120,94 €

60,47 €

786,11 €

76,23 €

76,23 €

76,23 €

457,38 €

Exumação e
transladação
Venda de Terreno p/
Construção de Jazigos
Venda de Catacumbas /
Gavetas

228,69 €

0,00 €
1.988,65 €

1.988,65 €

Venda de Ossários

0,00 €

Terreno para Coval Concessão por 25 anos

Total de Receitas
Pessoal
Funcionamento

1.023,94 €

1.023,94 €

1.155,54 €

3.144,15 €

1.139,74 €

2.392,37 €

1.079,27 €

1.095,03 €

10.006,10 €

846,54 €

832,23 €

872,75 €

869,50 €

877,52 €

1.160,28 €

5.458,82 €

41,18 €

120,41 €

45,87 €

27,99 €

68,63 €

344,87 €

648,95 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença
(Receitas - Despesas)

0,00 €
887,72 €

952,64 €

918,62 €

897,49 €

946,15 €

1.505,15

6.370,49 €

267,82 €

2.191,51 €

221,12 €

1.494,88 €

133,12 €

-410,12 €

3.898,33 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que neste período a nossa Junta de Freguesia
gastou mais 620,47 € do que o valor recebido do Município de Silves para o exercício da competência de
Gestão e Funcionamento do Cemitério. Contudo, se tivermos em consideração as receitas que foram geradas
pelo próprio cemitério, e que são pertença da nossa Junta de Freguesia, constamos que o exercício desta
competência apresentou um ganho de 3.898,33 € durante o 1.º semestre de 2018.
No próximo trimestre temos previsto o início das obras de construção de um depósito subterrâneo para
ossadas, assim como a construção de um novo módulo de 27 gavetões/gavetas, ambas previstas para o início
do mês de agosto de 2018.
Ao realizarmos estes dois investimentos no valor de cerca de 20 mil euros é nossa intenção suprimir uma
grave lacuna do Cemitério Municipal de Armação de Pêra que não dispõe de um depósito subterrâneo para
ossadas, situação que nos tem impedido de proceder à exumação de sepulturas com mais de 7 anos com o
objetivo de libertar terreno para novas sepulturas. Por outro lado, pretendemos preparar-nos para
necessidades futuras a nível da procura de gavetões/gavetas, motivo pelo qual iremos também avançar com
as obras de construção de um novo módulo de 27 gavetões/gavetas.
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Caminhos Rurais
A conservação e manutenção de caminhos rurais, por comparação ao mandato autárquico anterior, sofreu
uma redução muito significativa no valor transferido pelo Município de Silves, passando de 8.000,00 €/ano
para apenas 4.180,35 €/ano por força da aplicação de critérios diferentes na sua forma de cálculo.
Não obstante esta realidade, procuramos, na medida do possível, manter os caminhos rurais no território da
freguesia em bom estado de conservação por forma a permitir a normal circulação de viaturas, apesar dos
danos provocados por condições climatéricas adversas e pouco habituais no 1.º semestre de 2018.
As fotografias abaixo apresentadas pretendem mostrar algumas das intervenções por nós realizadas com
recurso à contratação de serviços externos, pois atendendo ao valor que nos é disponibilizado para o
exercício desta competência é a opção mais vantajosa para respondermos às necessidades da população.
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Os trabalhos realizados consistiram essencialmente na colocação de tout-venant e/ou pó de pedra em alguns
caminhos, acompanhada da regularização dos mesmos, assim como na limpeza de valas, bermas e valetas
com recurso ao trabalho de retroescavadora.
Para além das fotografias anteriormente disponibilizadas, apresentamos ainda um mapa onde estão
assinalados a cor amarela os vários caminhos nos quais realizamos intervenções de manutenção e
conservação durante o 1.º semestre de 2018:

Na tabela abaixo consta a forma como as receitas e as despesas inerentes aos Caminhos Rurais se
distribuíram mensalmente, durante o 1.º semestre de 2018:
Receitas e Despesas
Caminhos Rurais
CMS

Janeiro
348,39 €

Fevereiro
348,36 €

Março
348,36 €

Abril
348,36 €

Maio
348,36 €

Junho
348,36 €

Próprias/Outras

Total de Receitas

348,39 €

348,36 €

348,36 €

348,36 €

348,36 €

348,36 €

2.152,50 €

Investimento

(Receitas - Despesas)

2.090,19 €
0,00 €

Funcionamento

Diferença

2.090,19 €
0,00 €

Pessoal

Total de Despesas

Total

2.152,50 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.152,50 €

2.152,50 €

348,39 €

348,36 €

348,36 €

348,36 €

348,36 €

-1.804,14 €

-62,31 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que neste período a nossa Junta de Freguesia
gastou mais 62,31 € do que o valor recebido do Município de Silves para o exercício desta competência.
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Casa Mortuária de Armação de Pêra
A delegação da competência de gestão e conservação da Casa Mortuária de Armação de Pêra foi uma
novidade do atual mandato autárquico pese embora esta Junta de Freguesia já assumir essa responsabilidade
desde que este equipamento público entrou em funcionamento, embora sem a devida legitimidade
decorrente da existência de um contrato interadministrativo que previsse os moldes em que seria feito o
exercício desta competência delegada, a qual se distingue das restantes por não prever a transferência de
qualquer montante financeiro por parte do Município de Silves.
Em todo o caso, importa referir que para além do normal funcionamento da Casa Mortuária, estamos a
elaborar um projeto de regulamento de funcionamento deste espaço para submeter à análise e deliberação
da Assembleia de Freguesia e estamos a adquirir alguns equipamentos para tornar este espaço e a sua área
envolvente um local mais aprazível.
Na tabela abaixo consta a forma como as receitas e as despesas inerentes à Casa Mortuária de Armação de
Pêra se distribuíram mensalmente, durante o 1.º semestre de 2018:
Receitas e Despesas
Casa Mortuária

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Total

Próprias/Outras

118,44 €

118,44 €

78,96 €

197,40 €

78,96 €

78,96 €

671,16 €

Total de Receitas

118,44 €

118,44 €

78,96 €

197,40 €

78,96 €

78,96 €

671,16 €

Pessoal

0,00 €

Funcionamento

0,00 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

267,78 €

267,78 €

0,00 €

0,00 €

267,78 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

267,78 €

118,44 €

118,44 €

-188,82 €

197,40 €

78,96 €

78,96 €

403,38 €

Importa referir que, na tabela antes apresentada, não são indicados quaisquer valores com despesas de
pessoal nem de funcionamento (ex: artigos e produtos de limpeza), por não termos nenhum funcionário
adstrito à Casa Mortuária. Contudo, e como é óbvio, asseguramos sempre essas tarefas com recurso a
pessoal e materiais que deslocamos da Limpeza Urbana ou do Mercado Municipal quando necessário.
Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que, neste período, a Casa Mortuária gerou
mais 403,38 € do que as despesas diretas que a nossa Junta de Freguesia teve com o seu funcionamento.
No próximo trimestre é nossa intenção implementarmos um banco (tipo jardim) e um cinzeiro de grandes
dimensões para deposição de beatas de cigarros na zona envolvente à Casa Mortuária, da mesma forma que
pretendemos criar algumas melhorias nas casas de banho desta instalação (ex: colocação de espelhos,
tampas nas sanitas, etc.), assim como efetuar uma pintura do interior.
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Considerações Finais
O presente relatório, referente ao 1.º semestre de 2018, pretende contribuir para uma melhor avaliação do
funcionamento e exercício das competências delegadas pelo Município de Silves na Junta de Freguesia de
Armação de Pêra.
Nele são descritas informações relevantes no que diz respeito às principais iniciativas realizadas,
acompanhadas de fotografias sempre que possível.
De igual forma, entendemos fazer sentido elencar as nossas intenções para o futuro próximo em cada uma
das competências delegadas, na medida em que queremos envolver o Município de Silves na concretização
das mesmas.
É um facto que no atual mandato autárquico as Juntas de Freguesia do concelho de Silves viram seu papel
junto das populações reforçado devido a um aumento das competências e tarefas delegadas, da mesma
forma que a sua responsabilidade também aumentou porque o Município de Silves procedeu a um aumento
considerável das verbas destinadas ao exercício das referidas competências. Esse foi também o nosso caso…
Contudo, e fruto de várias contingências que resultam, sobretudo, dos procedimentos legais a que as
autarquias estão obrigadas a cumprir (ex: concursos de admissão de novos funcionários; contratação de
serviços e aquisição de bens; elaboração de cadernos de encargos e procedimentos de concursos, etc.) por
vezes não é possível termos uma resposta mais célere como pretendíamos no ajustamento dos recursos
materiais, humanos e financeiros à realidade resultante dos acordos recentemente estabelecidos.
Não obstante estas contingências, é para nós notório que a capacidade de trabalho da nossa Junta de
Freguesia tem vindo a aumentar substancialmente, mas sabemos que ainda não dispomos dos recursos
necessários para respondermos, de forma eficiente e eficaz, a todas as necessidades de Armação de Pêra no
domínio das competências delegadas, mas sabemos que o caminho faz-se caminhando e estamos cientes do
exigente desafio que abraçamos com esta nova realidade no quadro das competências que nos foram
confiadas e estamos muito empenhados em prestar um melhor serviço à população em todas estas áreas.
Assim, esperamos que o Município de Silves, com a maior brevidade possível, nos disponibilize os recursos
materiais destinados à limpeza urbana conforme previsto no acordo estabelecido para que possamos
melhorar a nossa ação neste domínio, da mesma forma que importa recebermos o seu apoio técnico, em
algumas áreas específicas, para que possamos tomar as melhores opções no exercício das competências
delegadas e de alguns investimentos a realizar.
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Por fim, e atendendo ao aumento verificado nas nossas áreas de intervenção, é importante que a nossa Junta
de Freguesia possa, muito em breve, dispor de um terreno situado na periferia da malha urbana da freguesia
para instalar um estaleiro próprio com o objetivo de centralizar alguns dos seus recursos materiais atuais e
futuros. A este respeito, identificamos um terreno que é pertença do Município de Silves situado a sul da
Urbanização dos Montes Mourinhos, em Armação de Pêra, que no nosso entender seria o ideal para esse
efeito, pelo que brevemente iremos formalizar uma proposta neste sentido.

O Presidente da Junta de Freguesia

Ricardo Jorge dos Santos Pinto
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ANEXOS
Comprovativos de Despesas por Competências Delegadas
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