ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA

ATA N.º 2
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, sob a presidência de Sérgio Manuel de Matos Candeias, e secretariada por Maria Margareta
Morais Cardoso Batista Soares Vieira da Silva, teve lugar a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de
Armação de Pêra, no Edifício da antiga Escola Primária, sita na Rua Bartolomeu Dias, em Armação de Pera,
com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Período de audiência ao público -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Período antes da ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da ordem do dia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1. Análise e deliberação da Proposta de Regimento da Assembleia de Freguesia; -------------------------------- 3.2. Informação sobre atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no período de outubro a
dezembro de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. Informação da situação financeira da Freguesia referente ao mês de outubro de 2017; -------------------- 3.4. Análise e deliberação da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018; ------------------ 3.5. Análise e deliberação da Proposta de Mapa de Pessoal para 2018; ----------------------------------------------- 3.6. Análise e deliberação do Programa de Apoio às Instituições da Freguesia de Armação de Pêra
(PAIFAP) para 2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.7. Análise e verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções de Presidente
da Junta de Freguesia em regime de tempo inteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros Presentes no Início da Sessão: Sérgio Manuel de Matos Candeias, Maria Margareta Morais
Cardoso Batista Soares Vieira da Silva, Maria Irene Alves Rodrigues e Alves, Luís Miguel Lopes Rodrigues,
Bruno Miguel Alves, Cristina Isabel Correia Franco da Silva Perafitas, Alice Maria Estevão dos Santos, Hélio
Luis da Silva Monteiro e Mário Luis Martins Nobre de Oliveira. -----------------------------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes, o Presidente, Ricardo Jorge dos Santos Pinto, o Secretário,
Jorge Manuel da Silva Guerreiro Nunes do Rosário e a Tesoureira Joana Nicole de Brito Vieira Caetano
Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a legitimidade da convocatória e a presença de quórum legal de funcionamento, o Presidente da
Mesa deu início à sessão às vinte e uma horas e quarenta e dois minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- 1. Período de Audiência ao Público: O Presidente da Assembleia começou por cumprimentar todos os
presentes, questionando se alguém entre o público presente tinha intenção de intervir na sessão.
Intervieram neste ponto os seguintes cidadãos: ------------------------------------------------------------------------------José Casimiro Simões – Depois de cumprimentar todos os presentes referiu que a sua intervenção iria
abordar 5 pontos que já foram por si apresentados em algumas ocasiões. Começou por referir-se à situação
que se passa entre a Torre Ibérius e o Pingo Doce que, considerou ser um espetáculo degradante ver
aquelas pessoas que ali vivem sem quaisquer condições. De seguida, referiu que alguns dos vendedores
ambulantes que participam no mercado de produtores agrícolas, que se realiza aos sábados, ocupam uma
parte da estrada na zona em frente aos correios, situação que não considera correta. Continuando a sua
intervenção manifestou a sua preocupação pela falta de médicos no Centro de Saúde de Armação de Pêra e
pelo facto de uma médica faltar constantemente, levando a que as consultas sejam permanentemente
adiadas, dando como exemplo uma consulta que estava agendada para dia 21 de novembro e que, por falta
da referida médica, só foi remarcada para dia 28 de dezembro. Abordou de seguida a situação do comércio
local, referindo que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, em conjunto com os proprietários dos
estabelecimentos, deviam procurar dialogar para perceberem por que razão as casas comerciais, em
Armação de Pêra, estão fechadas durante 8 meses do ano, considerando que isso era tudo menos defender
o comércio local. De seguida, questionou se a Junta de Freguesia já fez alguma diligência para que a
Avenida Beira Mar esteja aberta ao trânsito no período de inverno. A terminar a sua intervenção, e uma vez
que teve acesso à Proposta do Orçamento da Junta de Freguesia para 2018, disse não perceber o motivo
pelo qual estão previstos 100,00 euros na rúbrica 07.01.04.08 “Viação Rural”, pelo facto de a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal não fazerem 1 metro de alcatrão desde 2001, dando como exemplo, a
mais-valia que seria pavimentar um caminho em terra batida que faz a ligação dos Montes Mourinhos à
estrada de acesso ao Lar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luís Santos – Depois de cumprimentar todos os presentes felicitou os membros do executivo da Junta de
Freguesia pela sua recente eleição e em nome da CLÃ – Associação de Comerciantes de Armação de Pêra,
de que é Presidente da Direção, expressou o seu desejo para que Armação de Pêra dê uma reviravolta
neste mandato porque merece melhor. De seguida, questionou o facto da Junta de Freguesia ter emitido
parecer favorável à realização da FAGAP 2017, promovida pela ANDARTE, e também ao SMACK 2017,
promovido pela APEXA, pedindo que no futuro a Junta de Freguesia reconsiderasse a sua posição em
relação a este tipo de eventos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções do público, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao
Presidente da Junta de Freguesia, solicitando-lhe resposta às várias questões apresentadas pelo público. ----
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O Presidente da Junta cumprimentou todos os presentes, felicitou todos os eleitos desejando-lhes um
excelente mandato e manifestou a sua total disponibilidade em colaborar com a Assembleia de Freguesia
no sentido de conferir toda a dignidade que este órgão merece e decerto terá. -------------------------------------Em resposta às várias questões feitas pelo público, as quais agradeceu, começou por referir-se às colocadas
pelo cidadão José Casimiro Simões, sendo que em relação à situação precária em que estão duas pessoas a
habitar num terreno privado perto das Torres Ibérius, disse que há muito que este caso tem vindo a ser
tratado pelas várias instituições que intervêm neste tipo de situações, mas que as pessoas em causa tem
recusado todas as opções que lhes têm sido apresentadas e têm permanecido naquele terreno particular
por vontade própria. Referiu que há inclusivamente uma dessas pessoas que tem casa própria e em
condições de habitabilidade na Amorosa, perto de SB Messines, mas que prefere estar na situação em que
se encontra. Disse ainda que é do seu conhecimento que o proprietário do terreno já apresentou uma
queixa na GNR em meados de 2017 pelo facto da ocupação do mesmo estar a ser feita sem a sua
autorização, pelo que da parte da Junta de Freguesia pouco há a fazer nesta fase além de continuar a
acompanhar a situação e a colaborar e pressionar as entidades competentes, dado que a resolução da
situação em causa vai muito além das suas competências e possibilidades. Quanto à ocupação de parte da
estrada pelos vendedores do mercado referiu que é um problema que é conhecido e que tem vindo a ser
tratado entre a Junta de Freguesia e a GNR, carecendo de uma alteração na sinalização vertical para que a
GNR possa intervir, com toda a legitimidade, junto dos veículos que estacionam indevidamente naqueles
lugares e obrigam os vendedores a ocupar parte da estrada para poderem exercer a sua atividade
comercial no mercado dos produtores agrícolas. Não obstante esta situação, referiu que a Junta de
Freguesia irá procurar intervir juntos dos vendedores em causa para melhorar este aspeto. No que diz
respeito ao problema de falta de médicos no Centro de Saúde de Armação de Pêra, referiu conhecer o
problema que infelizmente não é caso único no concelho, região do Algarve e no território nacional. Não é
naturalmente a Junta de Freguesia que poderá resolver o mesmo, mas informou que no anterior mandato
já foram enviados ofícios a apresentar o problema a quem de direito, sendo que as respostas obtidas foram
pouco satisfatórias e não se registaram melhorias significativas na situação. No entanto, referiu que a Junta
de Freguesia voltará a alertar para este problema que tem causado muitos transtornos à população.
Quanto ao problema de muitos estabelecimentos comerciais permanecerem encerrados fora da época
balnear, o Presidente da Junta referiu que não é uma situação exclusiva de Armação de Pêra, mas de
muitas outras localidades em toda a região do Algarve, mas ainda assim lamentou a situação que disse
compreender perfeitamente atendendo à tipologia de alguns negócios e da forte sazonalidade registada na
nossa freguesia. Não tendo a Junta de Freguesia, por si só, qualquer possibilidade de alterar esta realidade,
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manifestou toda a sua disponibilidade para trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de Silves e a
CLÃ, na dinamização de eventuais iniciativas que contribuam para a criação de condições para que os
estabelecimentos comerciais de Armação de Pêra permaneçam mais tempo abertos. Relativamente à
eventual abertura da Avenida Beira Mar ao trânsito durante o inverno, o Presidente da Junta referiu que
apenas a Comissão Municipal de Trânsito, ainda por constituir no atual mandato, poderá determinar essa
alteração, sendo que o assunto certamente será analisado na próxima reunião da referida comissão.
Acrescentou ainda que durante o anterior mandato essa comissão reuniu apenas uma vez durante 4 anos,
no dia 16 de janeiro de 2015, tendo decidido, nessa ocasião, manter as limitações que são conhecidas à
circulação de veículos na Avenida Beira Mar. Atendendo às várias questões que têm vindo a ser levantadas
neste âmbito, o Presidente da Junta referiu que deveria ser avaliada a possibilidade de ser feita a
experiência para que se possa avaliar devidamente o impacto de uma eventual alteração à circulação de
veículos naquele local. Quanto ao valor de 100 euros previsto no orçamento para a viação rural, referiu
tratar-se apenas de uma abertura de rúbrica, até porque no âmbito da delegação de competências já
negociada com o Município de Silves, apenas serão disponibilizados 4.180,35 euros anuais destinados à
conservação e manutenção de caminhos rurais no território da freguesia. Contudo, acrescentou que a Junta
de Freguesia entregou à Câmara Municipal de Silves um levantamento, com a respetiva ordem de
prioridades, dos caminhos a pavimentar ao longo do presente mandato, tendo aquela edilidade assumido o
compromisso de os pavimentar, entre os quais está aquele a que foi feita referência pelo Sr. José Casimiro
Simões. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção do Sr. Luís Santos o Presidente da Junta de Freguesia agradeceu os votos e
felicitações apresentados e referiu que dará o melhor de si para melhorar Armação de Pêra em todas as
áreas, tal como todos os restantes membros eleitos para os dois órgãos da freguesia, no âmbito das
competências e atribuições que a lei lhes confere. No que diz respeito aos pareceres emitidos pela Junta de
Freguesia para a eventual realização da FAGAP e SMACK, referiu que em virtude das condições em que as
associações promotoras se propuseram a organizar os referidos eventos, e em particular das alterações e
melhorias comparativamente às edições de 2016, foi entendimento do executivo da Junta de Freguesia
emitir um parecer favorável à sua realização, parecer esse que é meramente consultivo. Reforçou que o
licenciamento da ocupação da via pública é uma competência do Município de Silves. Quando ao futuro,
apenas assumiu que irá emitir a pronúncia da Junta de Freguesia a esse nível sempre que tal for solicitado,
não deixando de solicitar elementos adicionais se houver essa necessidade, acrescentando ainda que todo
e qualquer parecer a emitir pela Junta de Freguesia ocorre após uma rigorosa e cuidada análise dos pedidos
que vierem a ser apresentados. Ainda no que diz respeito ao passado, referiu que os membros do executivo
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da Junta de Freguesia fizeram a sua avaliação do impacto de todas as iniciativas ocorridas em Armação de
Pêra e têm para este novo ciclo a vantagem da experiência acumulada de 4 anos nesta e noutras matérias
pelo que tomarão as suas decisões em consciência e na defesa dos interesses coletivos dos armacenenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Período antes da ordem do dia: O Presidente da Assembleia de Freguesia abriu as inscrições para
este ponto sendo que a membro Alice Santos, da CDU, apresentou uma proposta para que no ponto n.º 4,
do artigo 22.º da Proposta de Regimento da Assembleia de Freguesia, que prevê um tempo máximo de 15
minutos fosse alterada para 30 minutos. Perante esta proposta, o Presidente da Assembleia de Freguesia
justificou que tal não seria necessário atendendo a que existe outro período previsto de 15 minutos para o
debate, além do referido, pelo que na realidade estão previstos os 30 minutos sugeridos. -----------------------De seguida, a bancada do PSD, através da membro Maria Margareta Silva, apresentou um “Voto de Pesar”
pelo falecimento de Manuel António Barroso Bráz, membro da Assembleia de Freguesia de Armação de
Pêra no mandato 2013-2017, o qual consta em anexo à presente ata. -------------------------------------------------Colocado à votação, este “Voto de Pesar” foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------O membro Bruno Alves, em representação da bancada do PSD, apresentou de seguida um “Voto de
Protesto”, o qual consta em anexo à presente ata, devido a algumas declarações que foram proferidas pelo
membro da CDU, Hélio Monteiro, aquando de uma reunião havida para negociação da delegação de
competências da Câmara Municipal de Silves na Junta de Freguesia de Armação de Pêra. ------------------------Colocado à votação, este “Voto de Protesto” foi aprovado com 6 votos a favor (PSD) e 3 votos contra (2
da CDU e 1 do PS). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Mário Nobre de Oliveira apresentou uma declaração de voto referindo que tinha votado contra
por considerar que não é desta forma, tanto mais logo na primeira reunião de Assembleia de Freguesia,
que se resolvem os problemas de Armação de Pêra. O membro da CDU, Hélio Monteiro, referiu que as suas
declarações surgiram na sequência de uma intervenção feito pelo Presidente da Junta e disse que nasceu
em Armação de Pêra há 41 anos e não há 40 como é referido no “Voto de Protesto”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Período da ordem do dia --------------------------------------------------------------------------------------------------A membro Alice Santos, da CDU, referiu que a documentação de suporte à reunião só lhe chegou ao email
no dia 15 de dezembro, sexta-feira, tendo solicitado que esta situação não se voltasse a repetir. O membro
Hélio Monteiro, da CDU, referiu que não recebeu qualquer email por parte da Junta de Freguesia com a
referida documentação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta de Freguesia referiu que se trata de uma situação estranha na medida em que a
referida documentação foi enviada, atempadamente, para os emails indicados por todos os membros
tendo sido confirmado que todos os restantes membros haviam recebido a informação. Acrescentou ainda
que após a membro Alice Santos, da CDU, lhe transmitir que não tinha recebido a documentação, de
imediato reencaminhou o email através da sua conta pessoal de email, tendo o mesmo sido recebido de
imediato. Por fim, e para que este problema não volte a ocorrer no futuro, sugeriu que os membros da CDU
se deslocassem aos serviços administrativos da Junta de Freguesia para que fossem feitos os testes
necessários tendo em vista a resolução de algum problema que possa existir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1. Análise e deliberação da Proposta de Regimento da Assembleia de Freguesia: O Presidente da
Assembleia de Freguesia fez a apresentação deste ponto tendo questionando de seguida se algum dos
membros pretendia intervir. O membro Mário Nobre de Oliveira, do PS, apesar de concordar com todo o
texto do documento, questionou o motivo pelo qual no texto justificativo da proposta de regimento não
estar mencionado “proposta”, dando a entender que a mesma já estava aprovada antes de ter sido
colocada à votação. O membro Hélio Monteiro, da CDU, disse que também não concordava com essa
situação. O Presidente da Assembleia explicou que tal opção deveu-se apenas ao facto do documento em
causa ficar logo com a redação final, caso viesse a ser aprovado, sendo que se fosse rejeitado, teria de ser
novamente submetido à aprovação da Assembleia de Freguesia. Colocado à votação este ponto foi
aprovado com 6 votos a favor (PSD) e 3 abstenções (2 da CDU e 1 do PS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. Informação sobre atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no período de outubro a
dezembro de 2017: Antes de iniciar a apresentação deste ponto com recurso a uma apresentação de
powerpoint, o Presidente da Junta de Freguesia explicou a todos os presentes que é uma opção do
executivo da Junta, para além da documentação disponibilizada aos membros da Assembleia de Freguesia,
recorrer complementarmente à projeção de informações relativas aos pontos que constituem a ordem de
trabalhos para que mais facilmente a informação seja percebida pelo membros, mas sobretudo pelo
público presente que, pelo facto de não ter na sua posse a documentação de suporte, fica assim mais
esclarecido e informado sobre os assuntos que estão a ser tratados. De seguida, fez então a apresentação
deste ponto em que foram evidenciadas as principais iniciativas desenvolvidas pela Junta de Freguesia no
período em apreço, colocando-se à disposição dos membros para o esclarecimento de qualquer questão.
Contudo, e uma vez que não foi colocada qualquer questão passou-se ao ponto seguinte da ordem de
trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- 3.3. Informação da situação financeira da Freguesia referente ao mês de outubro de 2017: O
Presidente da Junta de Freguesia explicou que ainda não se pode fazer todo o resumo anual da conta
corrente, acrescentando que o mesmo será apresentado até ao final de Abril de 2017, conforme previsto
na legislação vigente. Ainda assim, apresentou o grau de execução orçamental da receita e da despesa até
31 de outubro de 2017, que é de 93,41% e 84,85%, respetivamente. A terminar este ponto, o Presidente da
Junta referiu ainda que na recente Assembleia Municipal foi referido que as normas vigentes em termos de
execução orçamental apontam para valores iguais ou superiores a 85%, objetivo esse que a Junta de
Freguesia atingirá sem qualquer tipo de problema, quer na receita, quer na despesa, até ao final do ano,
numa clara demonstração do elevado nível de rigor na gestão do orçamento. Não havendo mais
intervenções, passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4. Análise e deliberação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano financeiro de 2016:
O Presidente da Junta fez uma descrição detalhada do Orçamento da Junta de Freguesia para 2018 e
enquadrou algumas das opções tomadas no Orçamento de Estado e no Municipal. Apresentou também os
valores anuais, entre 2010 e 2018, das receitas provenientes do FFF e da Delegação de Competências
acordada com o Município de Silves, assim como os valores das execuções orçamentais no mesmo período.
Considerou que, se trata de um orçamento realista, equilibrado e sustentável, estando o mesmo feito de
acordo com as regras do POCAL, destacando o valor global previsto de 554.600,00 euros, sendo que deste
valor, 87.650 euros destinam-se a investimento. A terminar a sua apresentação, o Presidente da Junta de
Freguesia agradeceu ainda os contributos apresentados pelas diferentes bancadas para este orçamento,
assim como para o Orçamento do Município de Silves.----------------------------------------------------------------------Após esta intervenção, tomou da palavra o membro Mário Nobre de Oliveira, do PS, que referiu que tinha
um conjunto de várias questões para colocar ao Presidente da Junta de Freguesia, as quais foram
formuladas de seguida: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) “No que diz respeito ao Mercado Municipal, constato que a CM Silves tem previsto um investimento de
25.000 euros e a Junta de Freguesia de 13.000 euros, o que perfaz um total de 38.000 euros. Questiono se
estes investimentos estão previstos em articulação e em que consiste os previstos no Orçamento
Municipal?” O Presidente da Junta de Freguesia disse que desconhece a que se destina a verba inscrita no
orçamento municipal para investimento no mercado, o que seria desejável, pelo que não poderá dar
qualquer informação a esse respeito, mas que em todo o caso irá procurar saber. ---------------------------------2) “Verifiquei que no orçamento está prevista uma verba de 4.500 euros destinada à aquisição de um
pulverizador para a aplicação de herbicida, mas na reunião realizada com a Câmara Municipal de Silves
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fiquei com ideia que seria aquela autarquia a adquirir todos os equipamentos necessários à execução das
competências delegadas. É assim ou não?” O Presidente da Junta referiu que no caso do pulverizador
questionou diretamente a Presidente da Câmara quanto a essa possibilidade devido ao valor em causa,
tendo a mesma respondido que esse equipamento deveria ser adquirido pela Junta de Freguesia. Não
obstante essa resposta obtida, o Presidente da Junta referiu ter indicado o referido equipamento na
relação de equipamentos necessários por si enviada à Câmara Municipal de Silves através de email no
passado dia 5 de dezembro, estando a aguardar uma resposta quanto ao mesmo. Disse ainda que ao prever
este valor no orçamento houve apenas a intenção de estarmos preparados para a eventualidade de termos
de ser nós a fazer essa aquisição. -------------------------------------------------------------------------------------------------3) “Ao que se refere o valor de 5.000 euros previsto na rúbrica “Mercado - Anos Anteriores” na informação
relativa à receita?” O Presidente da Junta respondeu que é referente ao valor que a Junta de Freguesia
espera receber em 2018 de alguns concessionários que apresentam dívidas de anos anteriores pelos
espaços que lhes estão ou estiveram atribuídos. -----------------------------------------------------------------------------4) “Tendo por referência o orçamento de 2017, verifico que está previsto um aumento de receita em mais
7.500 euros decorrente da exploração das Unidades Balneares. Por que razão isso acontece? Está a Junta
de Freguesia com a intenção de aumentar os preços ou o número de toldos?” O Presidente da Junta de
Freguesia informou que no verão de 2017, cujos valores da execução orçamental já são conhecidos, a Junta
de Freguesia obteve uma receita de cerca de 158.000 euros nesta rúbrica, pelo que o valor agora previsto
mais não faz do que refletir os valores já executados em 2017. ----------------------------------------------------------Após esta intervenção, tomou da palavra a membro Alice Santos, da CDU, que referiu que também ela
tinha um conjunto de várias questões para colocar ao Presidente da Junta de Freguesia, as quais foram
formuladas de seguida: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) “Referiu que nos contratos celebrados com a Câmara Municipal de Silves no mandato anterior, cabe à
Junta de Freguesia a recolha de monos e verdes, pelo que esta tarefa não se trata de uma nova
competência neste mandato.” O Presidente da Junta referiu que independentemente do que consta nos
referidos contratos foram assumidos determinados compromissos políticos entre a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal de Silves em relação a várias situações, entre as quais a responsabilidade pela recolha de
monos e verdes, e nesse contexto ficou definido que essa tarefa competiria à edil silvense assegurar, tal
como já acontece há muitos anos, não obstante a Junta de Freguesia também realizar a mesma
pontualmente, quando necessário e sempre que tem essa possibilidade, como é do conhecimento da
própria Alice Santos que ainda recentemente abordou os funcionários da Junta de Freguesia enquanto eles
executavam essa tarefa perto da sua residência. ------------------------------------------------------------------------------
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2) “Pergunto se o Presidente da Junta considera que os 13.000 euros previstos para investir no Mercado
permitirão resolver todas as necessidades que este espaço tem?” O Presidente da Junta respondeu que tal
será impossível com o valor previsto, mas que o mesmo permitirá resolver algumas necessidades já
identificadas e que são consideradas prioritárias, reforçando de seguida que, por se tratar de um edifício
municipal, não é à Junta de Freguesia que cabe realizar as grandes obras, mas sim à Câmara Municipal de
Silves na qualidade de legítimo proprietário do Mercado Municipal de Armação de Pêra, realidade que
seguramente estará prevista nos contratos a celebrar entre as partes no âmbito da delegação de
competências. Para além disso acrescentou ainda que, de acordo com o programa eleitoral recentemente
sufragado, há investimentos prioritários a realizar no cemitério tais com a construção de um depósito
subterrâneo para ossadas ou um novo módulo de gavetas que são inadiáveis, assim como os investimentos
previstos para melhoria da limpeza urbana, a principal prioridade do executivo para este mandato.
Referindo que gostaria de ter mais dinheiro disponível para investir no mercado, mas esta verba é a que
consegue dispor sem comprometer as restantes áreas de atuação da Junta de Freguesia.------------------------3) “Questiono em que consiste a receita prevista de 73.959 euros na rúbrica 04 Taxas?” O Presidente da
Junta referiu que já tinha prestado essa informação aquando da apresentação do ponto e que as mesmas
encontram-se descritas na proposta de orçamento entregue aos membros da Assembleia de Freguesia, mas
que em todo o caso são as receitas provenientes do mercado e de todos os serviços administrativos
prestados pela Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------4) “Que estudo e pareceres a Junta de Freguesia tem a intenção de contratar na medida em que estão
previstos 4.000 euros nesta rúbrica?” O Presidente da Junta referiu que o que está previsto é a contratação
de uma empresa que presta serviços na área da consultoria contabilística, conforme determina a lei, sendo
uma prestação de serviços que já é contratada há 5 anos. -----------------------------------------------------------------5) “Que trabalhos especializados prevê a Junta de Freguesia contratar uma vez que esta rúbrica tem 5.000
euros previstos no orçamento?” O Presidente da Junta referiu que poderão ser vários e em função das
necessidades que vierem a ocorrer, mas transmitiu que o valor previsto destina-se, sobretudo, ao
pagamento dos honorários do advogado que a Junta de Freguesia vier a contratar para apoio na cobrança
dos valores de rendas do mercado de que é credora. -----------------------------------------------------------------------6) “Quanto é que a Junta de Freguesia prevê gastar em eventos culturais em 2018?” O Presidente da Junta
referiu que é o valor de 30.000 euros que se encontra refletido e previsto no orçamento para 2018 na
rúbrica 02.02.25.01, muito embora existam algumas despesas associadas que por imperativo das regras do
POCAL são apresentadas noutras rúbricas, como é o caso de refeições dos artistas, das licenças pagas à
Sociedade Portuguesa de Autores ou Pass Música, contratação de espetáculos de fogo-de-artifício ou até os
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valores entregues às associações que participam no Carnaval Trapalhão para apoio à construção dos seus
carros alegóricos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado à votação este ponto foi aprovado com 6 votos a favor (PSD) e 3 abstenções (2 da CDU e 1 do
PS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.5. Análise e deliberação da Proposta de Mapa de Pessoal para 2018: O Presidente da Junta fez uma
breve explicação acerca do quadro previsto e sugerido para o ano de 2018, nomeadamente na secretaria,
nos serviços exteriores e para as unidades balneares pertencentes à Junta de Freguesia. Explicou que as
novas vagas previstas refletem e acompanham o quantitativo de funcionários previsto no acordo de
delegação de competências a celebrar com a Câmara Municipal de Silves, destacando o facto de se ter
optado por dividir os serviços operacionais pelas várias competências delegadas, tornando assim mais
percetível o quantitativo de funcionários adstrito a cada uma dessas áreas, muito embora possam existir
situações em que, por conveniência de serviço, os funcionários possam desempenhar tarefas operacionais
noutras áreas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o membro Mário Nobre de Oliveira, do PS, fez algumas questões relativamente ao quantitativo
de funcionários em cada uma das áreas e em função do seu vínculo de trabalho, as quais foram
devidamente respondidas pelo Presidente da Junta, destacando que na sua vertente operacional a Junta de
Freguesia passará de uma realidade de 8 para 15 funcionários caso se verifique, como é intenção do
executivo, o preenchimento de todos os lugares previstos no Mapa de Pessoal. ------------------------------------A membro Alice Santos, da CDU, perguntou se em relação à limpeza urbana todos possuem a mesma
categoria profissional e caso assim seja, como justifica a existência de um encarregado? O Presidente da
Junta referiu que todos os assistentes operacionais adstritos à limpeza urbana possuem a mesma categoria
profissional e que não existe nenhum funcionário com a categoria de encarregado. -------------------------------Colocado à votação este ponto foi aprovado com 7 votos a favor (6 do PSD e 1 do PS) e 2 abstenções
(CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6. Análise e deliberação do Programa de Apoio às Instituições da Freguesia de Armação de Pêra
(PAIFAP) para 2018: O Presidente da Junta fez a apresentação deste ponto referindo que através deste
programa que entrou em funcionamento em 2013 a Junta de Freguesia estabeleceu critérios claros e
transparentes para apoio às instituições sedeadas na freguesia ou que aqui exercem a sua atividade.
Destacou o aumento dos valores financeiros alocados a este programa de apoio que se tem verificado de
ano para ano, sendo que em 2018 é registado o valor mais elevado de sempre, 25.500 euros que serão
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distribuídos pelas várias instituições da freguesia em função dos critérios definidos. A terminar a sua
intervenção o Presidente da Junta referiu ainda que este documento segue a mesma linha dos anteriores,
mas apresenta a novidade de prever “casos especiais” que permitirá enquadrar outras instituições
beneficiárias para além daquelas a quem este programa se destina, da mesma forma que poderá utilizar
outros critérios para determinar o valor dos apoios financeiros a atribuir. Disse ainda que, a necessidade de
criar esta “exceção à regra” apresenta-se como necessária na medida em que intervêm no território da
freguesia de Armação de Pêra várias instituições que desenvolvem relevantes e continuados serviços à
comunidade no âmbito das suas áreas de atuação, como é o caso: do Agrupamento de Escolas Silves Sul; da
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Armação de Pêra,
Alcantarilha e Pêra; da Delegação Silves-Albufeira da Cruz Vermelha; da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Silves; da APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve; entre
outros; que indiscutivelmente também merecem ser apoiadas pela Junta de Freguesia de Armação de Pêra,
sendo de todo conveniente enquadrar os apoios a conceder no âmbito do PAIFAP. --------------------------------O membro Mário Nobre de Oliveira, do PS, questionou como se transformam pontos em euros e de que
área do PAIFAP é retirada a verba para apoio à participação no Carnaval Trapalhão? O Presidente da Junta
explicou que a conversão de ponto em euros é feita através da aplicação de uma “regra três simples” tendo
por referencial o total de pontos obtidos por todas as instituições e o valor disponível no orçamento para a
atribuição destes apoios financeiros. Quanto ao Carnaval Trapalhão, informou que é considerado uma
atividade pontual, sendo a verba retirada dessa área do programa. -----------------------------------------------------O membro Mário Nobre de Oliveira, do PS, referiu-se ainda à possibilidade dos “Escuteiros” serem
enquadrados neste programa por não serem uma pessoa coletiva, impedindo-os de apresentar as suas
contas como as restantes instituições. O Presidente da Junta referiu que essa afirmação não é correta, nem
corresponde à verdade, e que o Corpo Nacional de Escutas é uma pessoa coletiva tendo um único número
de contribuinte a nível nacional, sendo o mesmo utilizado por todos os seus agrupamentos. A terminar a
sua intervenção referiu que aproveitando o facto da Chefe do Agrupamento de Escuteiros de Armação de
Pêra, que desempenha funções na junta regional estar presente como membro desta Assembleia, poderá
esclarecer qualquer dúvida que persista em relação a este assunto. ----------------------------------------------------O membro Hélio Monteiro, da CDU, colocou ainda uma questão fora do âmbito da discussão deste ponto,
tendo o Presidente da Assembleia referido que pelo facto da mesma não dizer respeito a este ponto não a
iria considerar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado à votação este ponto foi aprovado com 6 votos a favor (PSD) e 3 abstenções (2 da CDU e 1 do
PS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- 3.7. Análise e verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções de
Presidente da Junta de Freguesia em regime de tempo inteiro: O Presidente da Junta de Freguesia e no
uso da competência que lhe é conferida pela alínea a), do ponto 2, do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, informou a Assembleia de Freguesia de Armação de Pêra que decidiu exercer as funções de
Presidente de Junta de Freguesia, em regime de tempo inteiro, durante o presente mandato autárquico
2017-2021, situação que considera ser uma mais-valia inequívoca para o funcionamento e gestão da
freguesia. Continuando a sua intervenção, e em função da sua decisão, assim como de ter fornecido toda a
informação necessária a uma devida análise, solicitou à Assembleia de Freguesia a verificação da
conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a tempo inteiro de Presidente da Junta de
Freguesia tal como determina a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na alínea q), do ponto 1, do artigo 9.º.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que, apesar de estar concluída a ordem de
trabalhos desta sessão, e atendendo a que se trata da primeira reunião após a tomada de posse, iria
permitir que fossem feitas mais algumas intervenções pelos membros que pretendessem tomar da palavra.
Tomou a palavra o membro Mário Nobre de Oliveira para questionar o Presidente da Junta se o valor
indicado na rúbrica 01.01.01 “Titulares de órgãos de soberania e membros autárquicos” corresponde aos
encargos da Junta de Freguesia com a remuneração do seu Presidente? O Presidente da Junta respondeu
que o valor corresponde aos encargos de todos os membros do executivo da Junta, Presidente, Secretário e
Tesoureira. De seguida questionou a que se refere o valor previsto na rúbrica 01.02.02 “Horas
Extraordinárias”, tendo o Presidente da Junta referido que é para fazer face ao pagamento aos funcionários
da Junta de Freguesia sempre que as mesmas são realizadas, quer por administrativos, quer por
operacionais, sendo a maior parte desse valor destinado aos nadadores salvadores. Solicitou de seguida
que fosse feita a explicação do valor previsto na rúbrica 01.02.13.02 “Outros” que tem um valor global de
4.750 euros, tendo o Presidente referido que 750 euros é referente ao pagamento das senhas de presença
dos membros da Assembleia de Freguesia e o restante valor é referente ao pagamento do subsídio
complementar e de risco aplicável às funções de nadador salvador. A terminar a sua intervenção,
questionou o porquê de constar 7.500 euros na rúbrica 02.01.04 “Limpeza e higiene” e mais 10.000 euros
na rúbrica 02.02.02 “Limpeza e higiene”? O Presidente da Junta respondeu que a primeira é para a
aquisição de bens destinados a esta área como sacos para recolha de lixo, pás, vassouras, luvas, etc., sendo
o segundo destinado à aquisição de serviços nesta área para reforço e complemento ao trabalho que será
realizado pelos funcionários operacionais da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------
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De seguida interveio o membro Hélio Monteiro, da CDU, que colocou três questões que foram respondidas
de pelo Presidente da Junta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1) “Os comerciantes locais vão ser convidados a participar na FAGAP?” O Presidente da Junta referiu que na
presente data não tem qualquer informação se a ANDARTE, associação que tem promovido esse evento,
tem intenção de o promover novamente em 2018. No que diz respeito à participação de comerciantes
locais, disse que nas edições da FAGAP até 2017 sempre existiu a participação de comerciantes locais, os
quais trataram atempadamente do seu processo de inscrição junto da entidade promotora do evento. Da
mesma forma, referiu que também algumas instituições e coletividades da freguesia tem participado neste
certame, como foi o caso da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, do Agrupamento de Escolas Silves Sul
e do Clube de Futebol “Os Armacenenses”, sendo que em 2017 tiveram stands cedidos gratuitamente pela
ANDARTE, não obstante a Câmara Municipal de Silves ter cobrado o espaço público ocupado pelos
mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) “A Câmara Municipal de Silves deu autorização para a Junta de Freguesia explorar o estacionamento da
antiga escola primária durante o verão?” O Presidente da Junta respondeu que a exploração desse
estacionamento ocorre há vários anos e já ocorria antes dele próprio ter entrado para a Junta de Freguesia,
estando essa situação devidamente acordada com o Agrupamento de Escolas Silves Sul que gere o espaço,
sendo que da parte da Câmara Municipal de Silves apenas houve uma indicação verbal nesse sentido. ------3) “Qual foi o valor do subsídio atribuído pela Junta de Freguesia à associação Polis Apoteose e se esta
associação tem a sua situação financeira regularizada?” O Presidente da Junta referiu não se recordar do
valor exato dos subsídios atribuídos em 2017, mas disse que o valor total situou-se entre os 500 e os 1.000
euros, deixando bem claro que no momento em que os subsídios foram pagos a esta associação juvenil da
freguesia a mesma apresentou as certidões de não dívida às finanças, bem como à segurança social,
procedimento esse que referiu ser habitual e transversal a todas as instituições que beneficiam da
atribuição de apoios financeiros por parte da Junta de Freguesia ao abrigo do PAIFAP. ---------------------------4) “Qual o posicionamento da Junta de Freguesia e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia relativamente à
(i)legalidade do negócio que envolve a Praia de Armação de Pêra?” O Presidente da Junta não respondeu a
esta questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu ainda a palavra o Presidente da Junta para transmitir aos membros desta assembleia que em virtude
da tramitação dos contratos a celebrar com o Município de Silves no âmbito da delegação de competências
já acordada, é previsível que exista a necessidade de ser convocada uma sessão extraordinária da
Assembleia de Freguesia no início de 2018 devido à urgência deste assunto, a qual estará dependente da
aprovação das minutas dos contratos em reunião de Câmara Municipal, de Assembleia Municipal, de Junta
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de Freguesia e só depois poderão os referidos documentos ser submetidos à Assembleia de Freguesia para
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou a sessão quando eram
23h46m, mandando que de tudo, para constar, se lavrasse a respetiva ata, e depois de lida e aprovada
fosse assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

A Primeira Secretária

A Segunda Secretária

Maria Margareta Morais Cardoso Batista Soares Vieira da Silva

Maria Irene Alves Rodrigues e Alves

Luís Miguel Lopes Rodrigues

Bruno Miguel Alves

Cristina Isabel Correia Franco da Silva Perafitas

Alice Maria Estevão dos Santos

Hélio Luis da Silva Monteiro

Mário Luis Martins Nobre de Oliveira

Mandato 2017-2021 – Ata n.º 2 – Sessão Ordinária de Assembleia de Freguesia de 18-12-2017

14

