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
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,
recorde-se que a 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 deixou de fazer o serviço de recolha de monos e verdes a partir do momento em que nos foi
cedida uma nova viatura para esse efeito adquirida 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.
Por fim, importa referir que na sequência de uma proposta do executivo da nossa Junta de Freguesia, a qual
foi aprovada na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Armação de Pêra, tínhamos intenção de
assumir todas as competências previstas no ponto 1, do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril,
com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020, mas o executivo municipal não se mostrou disponível a
abdicar do exercício das mesmas pelo que as manteve na sua esfera de responsabilidade. Quanto a esta
posição queremos deixar claro que respeitamos a decisão do executivo municipal, mas não concordamos
com a mesma, nem consideramos ser coerente com a linha de atuação seguida pelo próprio executivo
municipal que reforçou de sobremaneira o papel das Juntas e Uniões de Freguesia no início do atual mandato.

Relatório de Delegação de Competências :: 1.º Semestre de 2020

2

Freguesia de Armação de Pêra

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 integrar mais 2 assistentes operacionais
com contratos de trabalho por tempo indeterminado, tendo a sua admissão ocorrido no 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 do 1.º semestre de 2020 contávamos com
o seguinte quantitativo de funcionários:
Competência Delegada

N.º Previsto

N.º Atual

Diferença

Limpeza Urbana

9

9 (*)

0

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

16

+1

Total Anual

Nota: Um funcionário da nossa equipa de Limpeza Urbana, que vinha exercendo as funções de motorista da viatura
com que fazemos a recolha de monos e verdes, encontra-se de baixa médica prolongada em virtude de lhe ter sido
diagnosticado um cancro, doença para a qual tem vindo a realizar o respetivo tratamento que lhe foi prescrito. Ele é
contabilizado na tabela antes apresentada, mas não estamos a beneficiar do seu trabalho. Desde que o referido
funcionário entrou de baixa médica, a sua função tem vindo a ser exercida por um colega da equipa de Espaços Verdes
e Jardins.
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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 1.º semestre de 2020:
Receitas e Despesas
por Competências

Limpeza
Urbana

CMS – Funcionamento

51.750,05 €

Próprias/Outras

Espaços Verdes
e Jardins
23.000,04 €

568,26 €

Mercado

Cemitério

5.750,02 €

5.750,02 €

31.454,75 €

22.033,30 €

Total de Receitas

52.318,31 €

23.000,04 €

37.204,77 €

27.783,32 €

Pessoal

49.185,88 €

25.506,17 €

7.666,42 €

6.576,22 €

Funcionamento

11.525,02 €

3.287,35 €

6.101,98 €

659,65 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

Caminhos
Rurais
2.090,19 €

2.090,16 €

Casa Mortuária

Totais

0,00 €

88.340,32 €

592,14 €

54.648,45 €

592,14 €

142.988,77 €
88.934,69 €

4.674,00 €

250,00 €

29.569,50 €

27.519,55 €
29.569,50 €

60.710,90 €

28.793,52 €

13.768,40 €

36.805,37 €

4.674,00 €

250,00 €

145.002,19 €

-8.392,59 €

-5.793,48 €

23.436,37 €

-9.022,05 €

-2.583,81 €

342,14 €

-2.013,42 €

Pela análise da tabela antes apresentada podemos constatar que a nossa Junta de Freguesia, durante o 1.º
semestre de 2020, gastou mais 56.661,87 € 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 da Limpeza Urbana, Mercado, Cemitério e Casa Mortuária, as
quais são pertença da nossa Junta de Freguesia, constatamos que durante o 1.º semestre de 2020 a nossa
Junta de Freguesia obteve um resultado negativo de 2.013,42 € com o exercício das várias competências
delegadas.
Importa referir que a Limpeza Urbana, com despesas no total de 60.710,90 € foi de todas as competências
delegadas aquela em que mais investimos, seguida do Cemitério com 36.805,37 € e dos Espaços Verdes e
Jardins com 28.793,52 €.
Por outro lado, importa igualmente referir que o Concurso Público promovido em janeiro de 2020 para
Ocupação de Espaços Comerciais no Mercado permitiu à nossa Junta de Freguesia angariar uma receita
adicional superior a 20 mil euros, a qual compensou o período em que não obtivemos quaisquer receitas
neste espaço em virtude de ter sido determinado o encerramento do mercado por via das medidas de
confinamento implementadas no âmbito da pandemia mundial provocada pela doença COVID-19.
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Limpeza Urbana
Durante o 1.º semestre de 2020, 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; instalação de novas
papeleiras; limpeza de sarjetas e sumidouros; desinfeção de ruas (COVID-19); aplicação de herbicida; limpeza
de arribas e acessos à praia; deservagem mecânica de passeios/arruamentos, recolha de monos/verdes,
reparações/reposições/beneficiação de calçada, etc.
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A situação epidemiológica provocada pela doença COVID-19 obrigou-nos a todos a uma alteração abrupta
das nossas vidas e no caso da Junta de Freguesia não foi diferente. Neste caso, os meses de março e abril
foram completamente dominados pela pandemia mundial provocada pela doença COVID-19, sendo que a
desinfeção de ruas feita em estreita articulação com a CMS dominou grande parte das nossas tarefas.
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Com o término do Estado de Emergência, que decorreu durante várias semanas, a aplicação e herbicida,
seguida da deservagem de ruas e passeios, feita em articulação com a nossa Equipa de Espaços Verdes e
Jardins, assumiram-se como uma prioridade e consumiram a maior parte do tempo dos nossos funcionários
operacionais, naquilo que designamos como um autêntico combate às “ervas daninhas”.

Além dos nossos recursos humanos, tivemos ainda a necessidade de contratar uma empresa privada para
nos apoiar nos trabalhos de deservagem e respetiva limpeza em alguns pontos da nossa freguesia.

De igual forma, durante uma semana contratamos um camião pesado equipado com grua/pinça para mais
rapidamente recolhermos todos os verdes que se acumularam na parte rural da freguesia durante o período
em que as pessoas estiveram confinadas e aproveitaram para realizar a limpeza de jardins e terrenos.
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Esta opção libertou a nossa equipa de recolha de monos e verdes para fazer quase, em exclusividade a
recolha de monos em todo o território da freguesia, durante este período em que recuperamos todo o
trabalho acumulado durante o Estado de Emergência.

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 antes de entrarmos no verão
tivemos o cuidado de intervir 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 a diminuição de receitas provocada pela doença COVID-19, obrigou-nos a recuar nessa
nossa intenção e objetivo.
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.
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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, com destaque para a Avenida Beira Mar, por motivos óbvios, mas fomos forçados a
suspender a disponibilização de sacos para recolha de dejetos caninos por motivos de ordem financeira.

De uma forma geral, fazemos um balanço positivo do nosso trabalho nesta 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 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
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impossíveis de recolher manualmente, pelo que é determinante que o Município de Silves nos apoie
pontualmente nestes casos com o seu camião grua, pois se assim não for seremos forçados a recorrer, em
alguns momentos, à contratação de empresas privadas para esse efeito. 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.
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 ocorridas durante o 1.º semestre
de 2020, sendo estas apresentadas por trimestre e acompanhadas da informação do total anual.
Receitas e Despesas
Limpeza Urbana
CMS – Funcionamento

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

25.875,05 €

25.875,00 €

51.750,05 €

490,77 €

77,49 €

568,26 €

Total de Receitas

26.365,82 €

25.952,49 €

52.318,31 €

Pessoal

20.662,04 €

28.523,84 €

49.185,88 €

4.810,73 €

6.714,29 €

11.525,02 €

25.472,77 €

35.238,13 €

60.710,90 €

893,05 €

-9.285,64 €

-8.392,59 €

Próprias/Outras

Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que durante o 1.º semestre de 2020 e no
exercício da competência da limpeza urbana a nossa Junta de Freguesia gastou mais 8.960,85 € do que o
valor que recebeu do Município de Silves para esse efeito.
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 e 2019, o exercício desta nova competência que nos foi delegada
continuou a merecer, da nossa parte, uma particular atenção durante o ano de 2020.
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 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 durante o 1.º semestre de 2020, 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 ocorridas durante o 1.º
semestre de 2020, sendo estas apresentadas por trimestre e acompanhadas da informação do total anual.
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

11.500,05 €

11.499,99 €

23.000,04 €

Total de Receitas

11.500,05 €

11.499,99 €

23.000,04 €

Pessoal

11.081,87 €

14.424,30 €

25.506,17 €

1.596,64 €

1.690,71 €

3.287,35 €

12.678,51 €

16.115,01 €

28.793,52 €

-1.178,46 €

-4.615,02 €

-5.793,48 €

Próprias/Outras

Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que durante o 1.º semestre de 2020 a nossa
Junta de Freguesia gastou mais 5.793,48 € 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 foi acordado com o Município de Silves, por entendermos 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.
Assim, e decorridos que estão cerca de 2 anos e meio 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.
A nossa experiência acumulada no exercício desta competência demonstrou-nos que há vários espaços
verdes e jardins que deveriam ser alvo de beneficiações que deverão contemplar alterações no tipo de
vegetação colocada para que a sua manutenção seja facilitada e os mesmos possam melhorar a sua
apresentação.
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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 de 2020 destacamos: o concurso público por nós promovido
para a concessão de espaços comerciais e a consequente assinatura de novos contratos; o encerramento do
mercado e mercado de rua devido à pandemia mundial provocada pela doença COVID-19; a reabertura do
mercado em respeito pelas normas da DGS e no âmbito das medidas de desconfinamento; a deslocalização
e reabertura do mercado de rua em respeito pelas normas da DGS e no âmbito das medidas de
desconfinamento.
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Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas do Mercado ocorridas durante o 1.º semestre de 2020,
sendo estas apresentadas por trimestre e acompanhadas da informação relativa ao total anual.
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 €

5.750,02 €

Próprias/Outras

16.368,24 €

15.086,51 €

31.454,75 €

Total de Receitas

19.243,27 €

17.961,50 €

37.204,77 €

Pessoal

3.558,41 €

4.108,01 €

7.666,42 €

Funcionamento

2.886,71 €

3.215,27 €

6.101,98 €

6.445,12 €

7.323,28 €

13.768,40 €

12.798,15 €

10.638,22 €

23.436,37 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença
(Receitas - Despesas)

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que durante o 1.º semestre de 2020 a nossa
Junta de Freguesia gastou mais 8.018,38 € 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 23.436,37 € durante o 1.º semestre de 2020. Para
este bom resultado contribuiu o concurso público para ocupação de espaços comerciais no mercado
promovido no início de 2020, o qual determinou a captação de receitas significativas por via do pagamento
das verbas licitadas para ocupação das bancadas de peixe. Por fim, importa referir que decidimos isentar os
comerciantes do mercado do pagamento de taxas durante o período em que foi determinado o
encerramento desta instalação municipal como forma de estarmos a seu lado e os apoiarmos, não obstante
esta nossa decisão tenha implicado uma perda de receita próxima dos 18 mil euros.
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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 de 2020 destacamos a construção de 2 novos
módulos de gavetões (45 unidades).
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Durante o 1.º semestre de 2020, 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 ocorridas durante o 1.º semestre de 2020,
sendo estas apresentadas por trimestre e acompanhadas da informação relativa ao total anual.
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 €

5.750,02 €

Próprias/Outras

17.578,47 €

4.454,83 €

22.033,30 €

Total de Receitas

20.453,50 €

7.329,82 €

27.783,32 €

2.650,60 €

3.925,62 €

6.576,22 €

129,51 €

530,14 €

659,65 €

29.569,50 €

29.569,50 €

2.780,11 €

34.025,26 €

36.805,37 €

17.673,39 €

-26.695,44 €

-9.022,05 €

Pessoal
Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que no 1.º semestre de 2020 a nossa Junta de
Freguesia gastou mais 31.055,35 € do que o valor recebido do Município de Silves para o exercício da
competência de Gestão e Funcionamento do Cemitério, o que se deveu claramente ao investimento
realizado na construção de 45 novos gavetões. 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 valor negativo de 9.022,05 €.
Por fim, importa referir que no 2.º semestre de 2020 ou no 1.º semestre de 2021 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 semestre de 2020 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 no 1.º semestre de 2020:

Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas dos Caminhos Rurais ocorridas durante o 1.º semestre
de 2020, sendo estas apresentadas por trimestre e acompanhadas da informação relativa ao total anual.
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 €

2.090,19 €

1.045,11 €

1.045,08 €

2.090,19 €

4.674,00 €

4.674,00 €

4.674,00 €

4.674,00 €

-3.628,92 €

-2.583,81 €

Próprias/Outras

Total de Receitas
Pessoal
Funcionamento
Investimento

Total de Despesas
Diferença

(Receitas - Despesas)

1.045,11 €

Pela análise da tabela antes apresentada, podemos constatar que no 1.º semestre de 2020 a nossa Junta de
Freguesia gastou mais 2.583,81 € 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.
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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 1.º semestre de 2020, aproveitando a mudança ocorrida para
as novas instalações da Junta de Freguesia, retiramos o sistema de ar condicionado da antiga sede
administrativa e procedemos à sua instalação na Casa Mortuária para dispormos de melhores condições e
conforto para os utilizadores deste espaço.
Na tabela abaixo são descritas as receitas e despesas da Casa Mortuária ocorridas durante o 1.º semestre de
2020, sendo estas apresentadas por trimestre e acompanhadas da informação relativa ao total anual.
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

513,24 €

78,90 €

592,14 €

Total de Receitas

513,24 €

78,90 €

592,14 €

Pessoal
Funcionamento

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

Investimento

Total de Despesas
Diferença
(Receitas - Despesas)

263,24

78,90 €

342,14 €

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 1.º semestre de 2020, 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, sendo este período dominado por todas as questões decorrentes da pandemia mundial
provocada pela doença COVID-19.
Nele são descritas informações relevantes no que diz respeito às principais iniciativas realizadas,
acompanhadas de fotografias sempre que possível.
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”.
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
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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 junho de 2020)

Relatório de Delegação de Competências :: 1.º Semestre de 2020

27

