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, de 2018 a 2021, iria assumir a responsabilidade das
competências abaixo indicadas, sendo que para tal o Município de Silves disponibilizaria 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

4.180,35 €

Casa Mortuária
Total Anual

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,
recorde-se que em 12 de setembro de 2018 foi-nos entregue 1 aspirador elétrico, sendo que a viatura
destinada à recolha de monos e verdes na freguesia foi-nos disponibilizada no dia 15 de abril de 2019, sendo
que após um curto período de transição esta tarefa passou a ser assegurada pela Junta de Freguesia em todo
o seu território. Ainda neste âmbito importa referir que o Município de Silves, sem que estivesse inicialmente
previsto entregou-nos um segundo aspirador elétrico no dia 5 de junho de 2019, iniciativa que naturalmente
reconhecemos e agradecemos.
Quanto aos recursos materiais a disponibilizar pelo Município de Silves para a área dos Espaços Verdes e
Jardins, importa igualmente recordar que a sua entrega foi feita no dia 18 de junho de 2018.
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 atribuído 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.
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 de 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
Até ao final do ano de 2019 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/ou CEI+) que nos
permitiram dotar a nossa equipa de Espaços Verdes e Jardins de mais um funcionário que aumentou a
capacidade de trabalho desta nossa equipa.
Na área da Limpeza Urbana promovemos um concurso público para integrarmos mais 2 assistentes
operacionais com contratos de trabalho por tempo indeterminado, sendo que a sua admissão está prevista
para o 1.º trimestre de 2020.
Por fim, importa ainda referir que para fazermos face a algumas necessidades de pessoal em alguns
momentos do ano, procuramos criar, com sucesso, algumas sinergias entre as nossas equipas, sobretudo as
de limpeza urbana e de espaços verdes e jardins, pelo que no final de 2019 contávamos com o seguinte
quantitativo de funcionários:
Competência Delegada

N.º Previsto

N.º Atual

Diferença

Limpeza Urbana

9

7

-2

Espaços Verdes e Jardins

4

6

+2

Mercado

1

1

0

Cemitério

1

1

0

Caminhos Rurais

0

0

0

Casa Mortuária

0

0

0

15

15

0

Total Anual
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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
que nos foram transferidas pelo Município de Silves durante o ano de 2019:
Receitas e Despesas
por Competências

Limpeza
Urbana

CMS – Funcionamento

103.500,05 €

46.000,02 €

7.623,54 €

7.320,00 €

CMS – Capital
Próprias/Outras

Total de Receitas

Espaços Verdes
e Jardins

258,30 €

Mercado
11.500,00 €

Cemitério
11.500,00 €

72.708,67 €

17.822,23 €

53.320,02 €

84.208,67 €

29.322,23 €

Pessoal

78.185,43 €

69.709,03 €

15.327,79 €

13.432,35 €

Funcionamento

37.220,85 €

7.336,51 €

8.589,26 €

660,08 €

3.683,85 €

4.764,59 €

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

4.858,50 €

4.180,35 €

Casa Mortuária
0,00 €

Totais
176.680,42 €
14.943,54 €

111.381,89 €

Investimento

Caminhos
Rurais

4.180,35 €

1.342,32 €

92.131,52 €

1.342,32 €

283.755,48 €
176.654,60 €

4.428,00 €

405,51 €

58.640,21 €
13.306,94 €

120.264,78 €

77.045,54 €

27.600,90 €

18.857,02 €

4.428,00 €

405,51 €

248.601,75 €

- 8.882,89 €

- 23.725,52 €

56.607,77 €

10.465,21 €

-247.65 €

936,81 €

35.153,73 €

Pela análise da tabela antes apresentada podemos constatar que a nossa Junta de Freguesia, até ao final de
2019, gastou mais 71.921,33 € no exercício das várias competências delegadas do que o valor que recebeu
do Município de Silves para esse efeito sob a forma de transferências. A este respeito importa fazer uma
referência ao valor recebido a edil silvense de 14.943,54 €, correspondente ao pagamento de um subsídio
no valor de 20% do custo total das duas viaturas adquiridas pela nossa Junta de Freguesia em 2018.
Não obstante esta evidência, se acrescentarmos às receitas provenientes do orçamento municipal as receitas
geradas pela própria gestão e funcionamento da Limpeza Urbana, Mercado, Cemitério e Casa Mortuária,
assim como do serviço de recolha de monos e verdes criado neste ano, as quais são pertença da nossa Junta
de Freguesia, constatamos que durante o ano de 2019 a nossa Junta de Freguesia obteve um resultado
positivo de 20.210,19 € com o exercício das várias competências delegadas.
Importa referir a Limpeza Urbana, com despesas no total de 120.264,78 € foi de todas as competências
delegadas aquela em que mais investimos, seguida dos Espaços Verdes e Jardins com 77.045,54 €.
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, as quais pretendemos afetar à
requalificação das casas de banho públicas existentes, assim como criar duas novas casa de banho destinadas
aos comerciantes do mercado e ainda uma outra destinada a pessoas com mobilidade reduzida.
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Limpeza Urbana
Durante o ano de 2019, a nossa equipa de Limpeza Urbana foi reforçada através da colaboração da equipa
de Espaços Verdes e Jardins em muitas ocasiões, 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 de arribas e acessos à praia, deservagem mecânica de
passeios/arruamentos, recolha de monos/verdes, pequenas reparações/reposições de calçada, etc.
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Apesar do aumento exponencial da população que sempre registamos durante a época balnear não nos
limitamos a realizar a limpeza urbana apenas na Avenida Beira-Mar ou nas ruas e urbanizações mais centrais,
que são naturalmente alvo de uma atenção especial e permanente, mas intervimos também nas
urbanizações mais afastadas do centro com são exemplo o Vale do Olival ou os Montes Mourinhos.
De referir que, tínhamos intenção de reforçar ainda mais a nossa presença nas ruas com a afetação de mais
trabalhadores disponíveis para tarefas de varredura manual por via da contratação de empresas privadas,
mas a verdade é que não conseguimos encontrar empresas com disponibilidade para tal, as quais alegaram
dificuldades na contratação de funcionários para esse tipo de trabalho.
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Face ao exposto, assumimos a realização de trabalho extraordinário aos nossos funcionários aos fins-desemana e feriados, ajustamos os seus horários de trabalho e contamos ainda com a colaboração dos mesmos
no sentido de não gozarem dias de férias, compensações, etc., durante toda a época balnear.

A nível de investimento nesta área destacamos a aquisição de 50 novas papeleiras com cinzeiro incorporado
que foi por nós assumida no final de 2019, num total de 4.858,50 €, sendo que a sua colocação só será feita
no decurso do 1.º trimestre de 2020.
Com a aquisição de novas papeleiras é nossa intenção suprimir esta lacuna em algumas ruas da nossa vila,
em particular nas zonas onde circulam mais peões e em zonas onde temos sentido maiores dificuldades em
manter a limpeza de ruas dentro dos parâmetros de qualidade que pretendemos e são necessários.
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Por outro lado, importa também referir o grande reforço que fizemos, em toda a vila, na recolha permanente
e diária de papeleiras e reposição de sacos para recolha de dejetos caninos, com destaque para a Avenida
Beira Mar, por motivos óbvios.
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Nesta área, naturalmente que temos de referir-nos ao importante investimento realizado pelo Município de
Silves na área da limpeza urbana com a nova aquisição de aspiradores elétricos para todas as freguesias do
concelho, os quais foram disponibilizados às Juntas de Freguesia com responsabilidades na área da Limpeza
Urbana no dia 5 de junho de 2019. Este novo equipamento trata-se de um investimento muito significativo,
na medida em que veio reforçar os recursos materiais à nossa disposição para a área da limpeza urbana, que
passou, a partir deste momento, a dispor de dois equipamentos desta tipologia.

A 15 de abril de 2019 foi-nos entregue a viatura destinada à recolha de monos e verdes em todo o território
da nossa freguesia, sendo que após um curto período de transição este serviço deixou de ser exercido pelo
Município de Silves para passar a ser exercido pela nossa Junta de Freguesia.
Durante o ano de 2019 este serviço funcionou de segunda a sábado, das 06h00 às 12h00, sendo o papelão
recolhido depositado num compactador localizado perto da Casa Mortuária e tudo o resto foi depositado na
antiga ETAR de Pêra.

De uma forma geral, fazemos um balanço muito positivo do nosso trabalho nesta tarefa específica da área
da Limpeza Urbana, mas consideramos que é essencial existir uma verdadeira fiscalização por parte do
Município de Silves no que diz respeito à deposição selvagem e abusiva de monos, verdes e entulho em
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muitos locais desta freguesia, pois se assim não for grande parte do trabalho desenvolvido é imperceptível
para a generalidade da população residente e visitante. A este respeito, vemos também com bons olhos a
realização de campanhas de sensibilização e informação em estreita articulação entre a edil silvense e a nossa
Junta de Freguesia.
Neste âmbito, importa referir que sentimos muitas dificuldades na recolha de verdes na parte mais rural da
freguesia, uma vez que por vezes deparamo-nos com volumes muito grandes de verdes que são quase
impossíveis de recolher manualmente, pelo que é determinante que o Município de Silves nos apoie
pontualmente nestes casos com o seu camião grua. Não obstante esta necessidade de apoio por parte da
CMS que sentimos com frequência, temos recorrido à nossa equipa de Espaços Verdes e Jardins que,
pontualmente, também colabora na realização deste serviço, da mesma forma que apoiou as equipas da
CMS aquando da necessidade de recolher os sobrantes de algumas podas de árvores.
Por fim, e no que diz ainda respeito ao serviço de recolha de monos e verdes, informamos que já temos sido
requisitados para realizar alguns serviços particulares os quais enquadramos no apoio à população e são
sujeitos ao pagamento de uma taxa prevista em regulamento, sendo que por este motivo obtivemos algumas
receitas próprias na execução desta tarefa no âmbito da competência da Limpeza Urbana (258,30 €).
Numa perpectiva negativa, e porque provocou graves prejuízos à área da limpeza urbana, temos
forçosamente que referir-nos a má qualidade do serviço prestado pela ALGAR na recolha dos recicláveis
durante todo o verão, muito embora tenhamos de reconhecer que a situação melhorou comparativamente
à época balnear 2018.

Relatório de Delegação de Competências :: Ano de 2019

10

Freguesia de Armação de Pêra

Dar igualmente nota que, apesar do reforço feito pelo Município de Silves na recolha dos resíduos sólidos
urbanos (RSU), houve também falhas a este nível, embora pontuais, mas a situação mais grave foi o
insuficiente número de lavagens e desinfeções de moloks e contentores, assim como das áreas envolventes
aos mesmos. Esta situação provocou graves problema em termos da higiene e salubridade em muitos locais,
em particular daqueles mais sensíveis e críticos. A este respeito não podemos ignorar que são por vezes os
trabalhadores de alguns estabelecimentos locais que insistem em arrastar “sacos do lixo” dos seus
estabelecimentos até aos moloks, deixando um “rasto de lixo” bem visível, sendo que nestes casos seria
importante a intervenção dos serviços de fiscalização municipal.

Perante todas as dificuldades inerentes à elevada pressão a que todos os serviços prestados pelos diferentes
agentes na área da limpeza urbana durante o período do verão, tais como: varredura; recolha de recicláveis;
recolha de resíduos sólidos urbanos; lavagem e desinfeção de contentores; etc., sentimos que foram
implementadas algumas medidas corretivas pela nossa Junta de Freguesia e também pelo Município de
Silves, que no entanto foram insuficientes e até inconsequentes, em alguns casos. As falhas identificadas
demonstram bem as dificuldades com que se deparam todos os intervenientes, onde naturalmente também
nos incluímos, em responder às necessidades de Armação de Pêra durante a época balnear, as quais são
muito agravadas devido a situações de falta de civismo que, infelizmente, são muito frequentes.
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Face a tudo o exposto, consideramos que as necessidades específicas e particulares que Armação de Pêra
regista na época de veraneio a nível ambiental deverão exigir da parte de todas as entidades que intervêm
neste domínio uma atenção permanente e uma afetação de recursos superior à que existiu em 2019.
Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas da Limpeza Urbana durante o ano 2019, sendo estas
apresentadas por trimestre. São ainda apresentados os valores totais registados até ao final de 2019.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana
CMS – Funcionamento
CMS – Capital

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

(janeiro a março)

(abril a junho)

(julho a setembro)

(outubro a dezembro)

25.875,05 €

25.875,00 €

25.875,00 €

25.875,00 €

Total
103.500,05 €

7.623,54 €

7.623,54 €

Próprias/Outras

258,30 €

258,30 €

Total de Receitas

33.498,59 €

25.875,00 €

25.875,00 €

26.133,30 €

111.381,89 €

Pessoal

11.957,34 €

20.021,95 €

22.236,84 €

23.969,30 €

78.185,43 €

Funcionamento

14.724,45 €

14.739,42 €

4.089,04 €

3.667,94 €

37.220,85 €

4.858,50 €

4.858,50 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença
(Receitas - Despesas)

26.681,79 €

34.761,37 €

26.325,88 €

32.495,74 €

120.264,78 €

6.816,80 €

- 8.886,37 €

- 450,88 €

- 6.362,44 €

- 8.882,89 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que em 2019 a nossa Junta de Freguesia gastou
mais 16.764,73 € do que o valor que recebeu do Município de Silves para o exercício da competência da
limpeza urbana. A este respeito importa ainda referir que o Município de Silves, no 1.º trimestre de 2019
atribuiu-nos um subsídio no valor de 7.623,54 €, correspondente a 20% do custo total de uma nova viatura
(veículo elétrico) que a nossa Junta de Freguesia adquiriu em 2018 para a área da Limpeza Urbana.
Por último, queremos deixar claro que a área da Limpeza Urbana é a mais exigente e sensível de todas as
competências que nos estão delegadas, na medida em que constatamos que muitas vezes o nosso melhor é
insuficiente para respondermos às necessidades da freguesia nesta área. Consideramos que apesar dos
recursos de que dispomos não serem os suficientes para dar essa resposta, o principal problema advém da
existência de um sentimento de impunidade em toda a população (residente e visitante), ou seja, aqueles
que “sujam” são frequentemente ignorados e as críticas acabam por ser, de uma forma generalizada,
dirigidas para aqueles que têm como missão limpar os espaços públicos. Assim, consideramos que há ainda
um longo caminho a percorrer para inverter esta triste realidade com que nos deparamos no dia-a-dia.
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Espaços Verdes e Jardins
Tal como já tinha acontecido em 2018, o exercício desta nova competência que nos foi delegada continuou
a merecer, da nossa parte, uma particular atenção durante o ano de 2019.
No final de 2018, após a conclusão do procedimento concursal que permitiu a contratação de 4 novos
assistentes operacionais para a área de Espaços Verdes e Jardins, constituímos a nossa equipa de Espaços
Verdes e Jardins. No início de 2019 integramos mais 1 novo elemento ao abrigo de 1 CEI +, ficando a nossa
equipa com 6 elementos, dado que desde logo definimos a existência de um coordenador desta equipa.
A este respeito, importa ainda referir que até à data em que nos foi entregue a viatura destinada ao serviço
de recolha de monos e verdes por parte do Município de Silves, o que aconteceu a 15 de abril de 2019, esta
nossa equipa contou ainda com a colaboração de mais 2 funcionários da área da Limpeza Urbana.
A criação de sinergias entre as nossas equipas de Limpeza Urbana e Espaços Verdes e Jardins foi sempre uma
realidade e por esta via potenciamos o trabalho desenvolvido por ambas as equipas e favorecemos ainda a
complementaridade destas áreas que se cruzam em muitos aspetos.
Assim, a nossa nova equipa de Espaços Verdes e Jardins 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 pretendem dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela
nossa Equipa de Espaços Verdes e Jardins em 2019, importa agora olhar aos valores financeiros associados
ao exercício desta competência que nos foi delegada.
Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas dos Espaços Verdes e Jardins durante o ano 2019, sendo
estas apresentadas por trimestre. São ainda apresentados os valores totais registados até ao final de 2019.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

(janeiro a março)

(abril a junho)

(julho a setembro)

(outubro a dezembro)

CMS
CMS – Capital

11.500,05 €

11.499,99 €

11.499,99 €

11.499,99 €

7.320,00 €

Total
46.000,02 €
7.320,00 €

Próprias/Outras

Total de Receitas

18.820,05 €

11.499,99 €

11.499,99 €

11.499,99 €

53.320,02 €

Pessoal

17.758,85 €

16.128,69 €

16.269,29 €

19.552,20 €

69.709,03 €

2.938,97 €

2.407,82 €

1.351,00 €

638,72 €

7.336,51 €

20.697,82 €

18.536,51 €

17.620,29 €

20.190,92 €

77.045,54 €

- 1.877,77 €

- 7.036,52 €

- 6.120,30 €

- 8.690,93 €

- 23.725,52 €

Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que em 2019 a nossa Junta de Freguesia gastou
mais 31.045,52 € do que o valor que recebeu do Município de Silves para o exercício da competência dos
Espaços Verdes e Jardins.
Como facilmente se pode perceber, esta diferença entre valores recebidos e aplicados nesta área, deve-se
essencialmente às despesas com pessoal, na medida em que assumimos um quantitativo de funcionários
superior ao que era suposto por ser uma mais-valia para a execução desta competência e por ser mais fácil
a criação de sinergias com a nossa equipa de Limpeza Urbana.
A este respeito, importa referir que o Município de Silves atribuiu-nos um subsídio no valor de 7.320,00 €,
correspondente a 20% do custo total da viatura que adquirimos em 2018, valor esse que nos foi
disponibilizado no 1.º trimestre de 2019.
Assim, e decorridos que estão cerca de 22 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.
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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 ano de 2019 destacamos: a forte dinâmica deste equipamento municipal
durante a época balnear; a realização do mercado de produtores agrícolas também às quartas-feiras;
preparação do projeto de arquitetura para a realização de obras de requalificação nas casas de banho que
tem contado com o apoio técnico do Município de Silves; aquisição de um novo portão para a zona de
cargas/descargas do mercado.
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Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas do Mercado durante o ano 2019, sendo estas
apresentadas por trimestre. São ainda apresentados os valores totais registados até ao final de 2019.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana
CMS

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

(janeiro a março)

(abril a junho)

(julho a setembro)

(outubro a dezembro)

Total

2.875,03 €

2.874,99 €

2.874,99 €

2.874,99 €

11.500,00 €

Próprias/Outras

17.967,93 €

18.381,88 €

21.359,93 €

14.998,93 €

72.708,67 €

Total de Receitas

20.842,96 €

21.256,87 €

24.234,92 €

17.873,92 €

84.208,67 €

Pessoal

3.222,01 €

4.233,13 €

3.609,70 €

4.262,95 €

15.327,79 €

Funcionamento

1.983,19 €

1.473,69 €

3.258,99 €

1.873,39 €

8.589,26 €

1.715,85 €

3.683,85 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

1.968,00 €
5.205,20 €

7.674,82 €

6.868,69 €

7.852,19 €

27.600,90 €

15.637,76 €

13.582,05 €

17.366,23 €

10.021,73 €

56.607,77 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que em 2019 a nossa Junta de Freguesia gastou
mais 16.100,90 € 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 56.607,77 € durante o ano de 2019. Para este bom resultado muito
contribuiu a forte dinâmica deste espaço público, assim como o aumento das receitas durante a época
balnear devido ao maior número de dias de funcionamento do Mercado.
Importa igualmente referir que, durante o ano de 2019, temos a esperança que todas as peças concursais
indispensáveis à abertura do procedimento para realização das obras de requalificação das casas de banho
públicas do Mercado Municipal de Armação de Pêra possam ficar concluídas, para que esta beneficiação do
mercado seja uma realidade em 2020.
Por fim, somos da opinião que o Município de Silves considere a possibilidade de elaborar um projeto de
requalificação do Mercado Municipal de Armação de Pêra, à semelhança do que já fez com Silves e São
Bartolomeu de Messines, para que depois possa abrir um concurso público com o objetivo de concretizar
essa obra num futuro próximo, na medida em que sentimos que o atual mercado apresenta inúmeros
problemas e limitações que só poderão ser resolvidos com a requalificação de todo o edifício.

Relatório de Delegação de Competências :: Ano de 2019

20

Freguesia de Armação de Pêra

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 ano de 2019 destacamos a pintura interior e exterior do
cemitério, assim como a colocação de letras identificativas nas duas entradas deste equipamento público.
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Durante o ano de 2019, para além da realização de vários serviços fúnebres, demos ainda particular atenção
à limpeza interior e exterior do cemitério, sendo que em muitos casos estas intervenções foram devidamente
articuladas e contaram com a colaboração da nossa equipa de Espaços Verdes e Jardins, da mesma forma
que realizamos o trabalho de regularização, nivelamento e harmonização dos covais nos quais não foi
colocada pedra por parte dos familiares.
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Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas do Cemitério durante o ano 2019, sendo estas
apresentadas por trimestre. São ainda apresentados os valores totais registados até ao final de 2019.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

(janeiro a março)

(abril a junho)

(julho a setembro)

(outubro a dezembro)

Total

CMS

2.875,03 €

2.874,99 €

2.874,99 €

2.874,99 €

11.500,00 €

Próprias/Outras

4.660,29 €

1.384,48 €

3.488,98 €

8.228,48 €

17.822,23 €

Total de Receitas

7.535,32 €

4.259,47 €

6.363,97 €

11.163,47 €

29.322,23 €

Pessoal

2.806,50 €

3.471,53 €

3.222,86 €

3.931,46 €

13.432,35 €

Funcionamento

125,88 €

81,59 €

108,30 €

344,31 €

660,08 €

Investimento

907,74 €

3.856,85 €

4.764,59 €

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

3.840,12 €

3.553,12 €

3.331,16 €

8.132,62 €

18.857,02 €

3.695,20 €

706,35 €

3.032,81 €

3.030,85 €

10.465,21 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que em 2019 a nossa Junta de Freguesia gastou
mais 7.357,02 € 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 10.465,21 € em 2019, resultado para o qual muito contribuiu a venda
de gavetões/gavetas do mais recente módulo construído no ano anterior.
Por fim, importa referir que em 2020 temos a intenção de proceder à realização de obras de requalificação
nas casas de banho existentes no Cemitério e iniciar o processo de requalificação da Capela do Cemitério
com o objetivo de valorizar e dignificar este equipamento municipal que está à nossa responsabilidade.
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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.
Neste contexto importa referir que as intervenções por nós realizadas, pelo facto de não dispormos que
quaisquer máquinas/viaturas para esse efeito, são feitas através da contratação de serviços a empresas da
área. Assim, foram feitas intervenções em termos da manutenção e conservação de caminhos rurais durante
o 1.º e 3.º trimestre de 2019 em momentos que as consideramos mais necessárias e que habitualmente
ocorrem após a existência de condições climatéricas mais adversas, em particular, do registo de elevados
índices de precipitação que acabam por provocar mais danos aos caminhos rurais.
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 ou através de trabalho de roçadoras.
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O mapa abaixo tem assinalados a cor amarela os vários caminhos nos quais realizamos intervenções de
manutenção e conservação em 2019:
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De referir que no 1.º trimestre de 2019 o Município de Silves procedeu à pavimentação de dois caminhos
rurais na nossa freguesia, num investimento total de 25.164,70 € + IVA, iniciativa que naturalmente
saudamos e através da qual a edil silvense deu início a um compromisso assumido com a nossa Junta de
Freguesia, que consiste em pavimentar alguns dos principais caminhos rurais por nós indicamos ao longo do
presente mandato autárquico.
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Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas dos Caminhos Rurais durante o ano 2019, sendo estas
apresentadas por trimestre. São ainda apresentados os valores totais registados até ao final de 2019.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana
CMS

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

(janeiro a março)

(abril a junho)

(julho a setembro)

(outubro a dezembro)

Total

1.045,11 €

1.045,08 €

1.045,08 €

1.045,08 €

4.180,35 €

1.045,11 €

1.045,08 €

1.045,08 €

1.045,08 €

4.180,35 €

Próprias/Outras

Total de Receitas
Pessoal
Funcionamento

2.214,00 €

2.214,00 €

4.428,00 €

2.214,00 €

2.214,00 €

4.428,00 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

- 1.168,89 €

1.045,08 €

- 1.168,92 €

1.045,08 €

-247,65 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que em 2019 a nossa Junta de Freguesia gastou
mais 247,65 € do que o valor recebido do Município de Silves para o exercício da competência de
Manutenção e Conservação de Caminhos Rurais, sendo que aqui não foram considerados alguns trabalhos
realizados pela nossa Equipa de Espaços Verdes e Jardins.
Por fim, contamos que a CMS dê continuidade ao trabalho já iniciado em 2019 com a pavimentação de alguns
caminhos rurais para melhorar a rede viária da nossa freguesia, dando prioridade aos caminhos de ligação
das estradas de alcatrão que ainda são de terra batida. A pavimentação destes caminhos “libertará” a nossa
Junta de Freguesia da necessidade de intervir nos mesmos, podendo assim melhorar a sua intervenção nos
restantes.
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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 apesar da nossa Junta de Freguesia já vir a assumir essa
responsabilidade desde que este equipamento público entrou em funcionamento, mesmo 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 durante o ano de 2019, procedemos à colocação de alguns equipamentos
para tornar este espaço e a sua área envolvente um local mais digno, nomeadamente um banco (tipo jardim)
e um cinzeiro de grandes dimensões para colocação de beatas de cigarros na zona envolvente ao edifício.

Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas da Casa Mortuária durante o ano 2019, sendo estas
apresentadas por trimestre. São ainda apresentados os valores totais registados até ao final de 2019.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

(janeiro a março)

(abril a junho)

(julho a setembro)

(outubro a dezembro)

Total

CMS
Próprias/Outras

276,36 €

394,80 €

276,36 €

394,80 €

1.342,32 €

Total de Receitas

276,36 €

394,80 €

276,36 €

394,80 €

1.342,32 €

314,51 €

91,00 €

405,51 €

314,51 €

91,00 €

405,51 €

-38,15 €

303,80 €

Pessoal
Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

276,36 €

394,80 €

936,81 €

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.
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Considerações Finais
O presente relatório, referente ao ano de 2019, 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 a CMS 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.
Para tal, é também necessário continuarmos a dispor do apoio técnico do Município de Silves, em algumas
áreas específicas, para que possamos tomar as melhores opções no exercício das competências delegadas e
de alguns investimentos a realizar.
Importa também referir-nos com estranheza ao facto do Município de Silves continuar a não proceder à
atualização, de acordo com a taxa de inflação, dos valores a transferir para as Juntas de Freguesia
contrariando o que está descrito nos “protocolos assinados”.
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Por fim, e considerando que o salário mínimo nacional de 580,00 €, praticado no momento em que foram
negociados os termos e condições das competências a delegar (4.º trimestre de 2017), serviu de base de
cálculo aos valores a transferir para a execução de cada uma das competências delegadas e que ficou previsto
um quantitativo de funcionários para cada uma das mesmas, é para nós claro que este modelo obrigará as
Uniões e Juntas de Freguesia do concelho de Silves a uma afetação de recursos financeiros cada vez maior
para o pagamento de salários, diminuindo naturalmente a sua capacidade financeira para corresponder às
imprescindíveis despesas de funcionamento, podendo ainda ser comprometidos eventuais investimentos
que se considerem importantes realizar no exercício e na área das competências delegadas.
Assim, recomendamos e solicitamos que o Município de Silves faça refletir nos valores das transferências
financeiras das competências delegadas a atualização do salário mínimo nacional que tem vindo a sofrer
aumentos anuais, com efeitos retroativos, pois se assim não o fizer está a contribuir para o empobrecimento
das Uniões e Juntas de Freguesia do concelho de Silves, as quais têm cada vez menos verbas disponíveis para
assumir as despesas de funcionamento e de investimento das competências que se encontram delegadas.

O Presidente da Junta de Freguesia

Ricardo Jorge dos Santos Pinto
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ANEXOS
Comprovativos de Despesas por Competências Delegadas
(de janeiro a dezembro de 2019)
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