REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 16/2016
Quadriénio 2013-2017
---- Aos vinte e nove dias de abril de dois mil e dezassete, pelas nove horas, reuniu, em
sessão ordinária, no edifício da Casa do Povo do Porto Formoso, a Assembleia de
Freguesia, presidida pela sua presidente, Patrícia da Graça Medeiros Teixeira, com a
presença dos seguintes vogais: José Carlos Cabral Botelho, Ana Maria Janeiro Aguiar Silva,
Diogo Filipe Amaral Furtado e Duarte Manuel Viana Lopes, do Partido Socialista e Diogo
Filipe Gonçalves Rodrigues, do Partido Social Democrata. ------------------------------------------- Em representação da Junta de Freguesia, tomou parte na sessão o Presidente da Junta,
Emanuel Mendonça Furtado, o qual se fez acompanhar do Tesoureiro da Junta, Rogé rio
Medeiros Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à sessão, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia, tendo sido justificada a falta do vogal João Carlos Teixeira Gonçalves, do
Partido Socialista, o qual solicitou a sua substituição temporária, nos termos do artigo
nono do Regimento da Assembleia de Freguesia, tendo sido substituído pelo vogal Duarte
Manuel Viana Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à ata da sessão anterior, a Presidente da Mesa interrogou a Assembleia
se existia alguma alteração a fazer. Não existindo modificações a fazer, a ata foi aprovada
por maioria, com duas abstenções por parte do vogal Duarte Lopes, do Partido Socialista,
e do vogal Diogo Rodrigues, do Partido Social Democrata. ------------------------------------------ No que concerne à correspondê ncia recebida, a Presidente da Mesa procedeu à
distribuiçã o do documento alusivo à informaçã o trimestral, remetida pelo Presidente da
Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta solicitou a palavra para tecer algumas consideraçõ es sobre o
documento, realçando a reuniã o com o Presidente da Câ mara Municipal da Ribeira
Grande, para a preparaçã o do orçamento e das grandes opçõ es do plano para dois mil e
dezassete. Frisou que nã o foram executados nenhum dos investimentos camará rios
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previstos para dois mil e dezasseis e inscritos no Orçamento e Grande Opçõ es do Plano do
municı́pio para o referido ano, considerando esta situaçã o um profundo desrespeito para
com a freguesia do Porto Formoso e para com os portoformosenses. ----------------------------- Posteriormente, a Presidente da Mesa reouve a palavra para questionar se existia
algum assunto de interesse autá rquico a colocar em aná lise, tendo solicitado informaçã o
sobre os motivos da suspensã o da empreitada do pavilhão desportivo. -------------------------- Foi permitida a palavra ao vogal Diogo Rodrigues, o qual inquiriu sobre a situaçã o
futura dos funcioná rios da Junta de Freguesia, designadamente se o executivo iria
continuar a apostar nos programas de empregabilidade. Por fim, solicitou informaçã o
sobre a situaçã o das obras do miradouro do porto, do pavilhã o desportivo e do campo de
futebol, localizado na Rua de Nossa Senhora da Graça ------------------------------------------------ O vogal Duarte Lopes solicitou o uso da palavra para pedir esclarecimentos sobre a
correçã o do pavimento da Rua Amâ ncio Machado Faria e Maia. ----------------------------------- A Presidente da Mesa atribuiu a palavra ao Presidente da Junta, o qual comunicou que
esteve, vá rias vezes, em conversaçõ es com o Presidente da Câ mara, com vista a corrigir o
problema do pavimento da Rua Amâ ncio Machado Faria e Maia, tendo proposto a uniã o
de cimento aos paralelos existentes. Frisou que o edil se comprometeu que analisaria a
situaçã o, nã o tendo feito nada em relaçã o ao assunto. No que respeita à questã o dos
funcioná rios, da responsabilidade da Junta de Freguesia, frisou que cada um dos
programas de empregabilidade, do Governo dos Açores, tem um prazo de candidatura e
duraçã o. Referiu que o programa RECUPERAR terminou, estando em vigor, entre outros,
o programa PROSA. Noticiou que o executivo apresentou, em fevereiro, uma candidatura
ao referido programa, realçando que existem sempre motivos positivos para a Junta de
Freguesia recorrer aos referidos programas, designadamente, a reduçã o do desemprego,
que é uma das bandeiras deste executivo e a execuçã o de trabalhos na freguesia.
Relativamente à situaçã o do campo de futebol, o Presidente da Junta salientou que o
investimento em causa resultou de uma proposta, no â mbito do orçamento participativo
da freguesia, a qual consistia na realizaçã o de um pequeno campo de futebol para as
crianças brincarem. Comunicou, ainda, que a obra foi executada, inicialmente, por
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funcioná rios da Junta de Freguesia, tendo sido suspensa, uma vez que os mesmos nã o
detinham competê ncia té cnica para a realizaçã o de trabalhos relativos à aplicaçã o de uma
membrana no piso do campo de futebol e demais trabalhos finais, pelo que estes foram
adjudicados a um empreiteiro com habilitaçã o para os terminar. No que respeita à obra
do Miradouro do Porto, a mesma esteve suspensa porque o empreiteiro foi sujeito a uma
intervençã o cirú rgica. Por ú ltimo, o Presidente da Junta comunicou que a suspensã o da
empreitada do pavilhã o desportivo e segundo informaçõ es do presidente da edilidade,
deveu-se a um lapso na classificaçã o da respetiva rubrica orçamental, a qual teve que ser
retificada, uma vez que estava prevista como despesa corrente quando deveria ser de
capital. No entanto, considerou esta situaçã o como sendo, no mı́nimo, estranha, pois no
Orçamento para dois mil e dezasseis, do municı́pio, estava bem classificada, apesar de nã o
ter sido executada. -------------------------------------------------------------------------------------------- Nã o tendo existido mais questõ es antes da ordem do dia, deu-se inı́cio à ordem de
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – Apreciação das Contas de Gerência do ano 2016. ---------------------------- A Presidente da Mesa advertiu que, no ponto em questão, iria proceder-se a uma
apreciação positiva ou negativa, não havendo lugar a abstenções. -------------------------------- A Presidente da Mesa deu o uso da palavra ao Presidente da Junta para uma breve
apresentação dos documentos em análise, o qual solicitou autorização para que o
Tesoureiro da Junta usasse da palavra para apresentar as contas relativas a dois mil e
dezasseis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Tesoureiro Rogério Aguiar, depois de lhe ser concedida a palavra, apresentou o
relatório de gestão e os documentos de prestação de contas, fazendo referência à
execução orçamental da receita e da despesa. Por último, frisou que, o saldo de gerência
elevado deveu-se ao facto do executivo pretender ter uma maior manobra de liquidez no
seu dia-a-dia, mas também numa necessidade de apostar em alguns investimentos na
freguesia que requerem um maior esforço em termos financeiros. ------------------------------- Não existindo questões, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciação, tendo
sido apreciada positivamente por unanimidade dos presentes. --------------------------------3
Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
Correio eletrónico: p.assembleia.portoformoso@outlook.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
---- Ponto Dois – 1.ª Revisão orçamental da receita e da despesa do ano 2017. ---------- Ponto Três – 1.ª Revisão e alteração do Plano Plurianual de Investimentos do
ano 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Mesa propôs a discussão e votação, em simultâneo, dos pontos dois e
três da ordem de trabalhos, uma vez que estavam interligados, tendo a proposta sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu o uso da palavra ao Presidente da Junta para uma breve
apresentação dos documentos em análise, o qual solicitou autorização para que o
Tesoureiro da Junta usasse da palavra para elaborar sobre os documentos em apreço. ------ O Tesoureiro da Junta, depois de lhe ser concedida a palavra, procedeu à exposiçã o dos
documentos em apreciaçã o, tendo este referido que a revisã o orçamental da receita
resultou do surgimento de novas receitas, bem como do saldo de gerência, que
originaram, por consequência, uma revisão e acréscimo das dotações da despesa,
originando uma revisão e alteração do Plano Plurianual de Investimentos. --------------------- Nã o existindo questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciaçã o, tendo
sido aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------- Ponto Quatro – Regulamento do cemitério. ----------------------------------------------------- No sentido de esclarecer o ponto em aná lise, a Presidente da Mesa concedeu a palavra
ao Presidente da Junta, o qual informou que, o Regulamento existente estava
desatualizado, pelo que, atendendo à legislaçã o em vigor sobre a maté ria, a nova proposta
de Regulaçã o fica mais consentâ nea com os atuais diplomas legais. Referiu, ainda, que se
encontrava disponı́vel para o esclarecimento de dú vidas que pudessem surgir. ---------------- Nã o havendo questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa retomou a palavra para, nos termos do artigo vigé simo sexto do
Regimento, propor a aprovaçã o em minuta, para efeitos imediatos, de todos os pontos da
ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Nã o havendo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------------------4
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---- E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessã o, pela Presidente da
Mesa, da qual foi exarada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos
termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia

A 1ª Secretá ria da Assembleia de Freguesia

(Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira)

(Ana Maria Janeiro Aguiar Silva)
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