REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 17/2017
Quadriénio 2013-2017
---- Aos vinte e quatro dias de junho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas, reuniu, em
sessã o ordiná ria, no edifı́cio da Casa do Povo do Porto Formoso, a Assembleia de
Freguesia, presidida pela sua presidente, Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira, com a
presença dos seguintes vogais: José Carlos Cabral Botelho, Cidá lia de Jesus Raposo Feleja
Janeiro, Duarte Manuel Viana Lopes e Carina Botelho Soares Janeiro, do Partido Socialista
e Diogo Filipe Gonçalves Rodrigues, do Partido Social Democrata. -------------------------------- Em representaçã o da Junta de Freguesia, tomou parte na sessã o o Presidente da Junta,
Emanuel Mendonça Furtado, o qual se fez acompanhar do Tesoureiro da Junta, Rogé rio
Medeiros Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Deu-se inı́cio à sessã o, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia, tendo sido registadas as faltas dos vogais Joã o Carlos Teixeira Gonçalves, Ana
Maria Janeiro Aguiar Silva e Diogo Filipe Amaral Furtado, do Partido Socialista, os quais
solicitaram a sua substituiçã o temporá ria, nos termos do artigo nono do Regimento da
Assembleia de Freguesia, tendo sido substituı́dos pelos vogais Cidá lia de Jesus Raposo
Feleja Janeiro, Duarte Manuel Viana Lopes e Carina Botelho Soares Janeiro,
respetivamente. Uma vez que a Mesa da Assembleia estava incompleta e, nos termos do
disposto no artigo dé cimo quarto do Regimento da Assembleia, o segundo Secretá rio da
Mesa, o vogal José Botelho, passou a substituir a primeira Secretá ria da Mesa, tendo a
Presidente da Mesa designado o vogal Duarte Lopes para assumir as funçõ es de segundo
Secretá rio da Mesa durante a sessã o. --------------------------------------------------------------------- Relativa à ata da sessã o precedente, a Presidente da Mesa interrogou a Assembleia se
existia alguma retificaçã o a fazer. Nã o existindo modificaçõ es a fazer, a ata foi aprovada
por maioria, com duas abstençõ es por parte das vogais Cidá lia de Jesus Raposo Feleja
Janeiro e Carina Botelho Soares Janeiro, do Partido Socialista. ----------------------------------
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---- 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, tendo este abordado alguns dos aspetos mais relevantes do citado
documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Posteriormente, a Presidente da Mesa reouve a palavra para questionar se existia
algum assunto de interesse autá rquico para apreciaçã o. --------------------------------------------- A Presidente da Mesa facultou a palavra ao vogal José Botelho, o qual solicitou
esclarecimentos sobre o estado do piso do jardim do porto de pescas, salientando que o
mesmo nã o se encontrava-se em bom estado. Perguntou, ainda, se o Executivo iria
proceder à colocaçã o de uma rede wireless, no jardim acima referido. Por fim, manifestou
a sua insatisfaçã o com a inexistê ncia de flores no jardim junto à Casa do Povo. ---------------- Foi concedida o uso da palavra ao vogal Diogo Rodrigues, o qual inquiriu o Presidente
da Junta sobre o andamento da obra do campo de futsal, situado na Rua Nossa Senhora da
Graça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Por sua vez, o Presidente da Junta, depois de lhe ter sido atribuı́da a palavra, e no que
respeita à questã o da inexistê ncia de flores no jardim junto à Casa do Povo, comunicou
que, aquando da festa do Impé rio da Santı́ssima Trindade, houve quem tivesse estragado
as flores existentes, tendo sido realizada uma limpeza no local. No que concerne ao jardim
do porto de pescas, informou que, foi efetuada uma limpeza ao piso, nã o tendo a mesma
sido eficaz. Relativamente à questã o da rede wireless, frisou que, o assunto estava
pendente da segurança interna da Junta de Freguesia na medida em que, algumas pessoas
poderiam aceder ao servidor da Junta. Noticiou que, entrou em contacto com o Diretor
Regional da Ciê ncia e Tecnologia, o qual transmitiu que estava a avaliar a possibilidade da
criaçã o de um spot de acesso à internet, em todas as freguesias dos Açores, pelo que, o
Presidente da Junta frisou que, o Executivo desistirá do seu projeto caso o Governo
Regional avance com a referida iniciativa. Relativamente ao campo de futsal, referiu que o
mesmo aguarda a respetiva sinalizaçã o, bem como a colocaçã o de balizas, tendo estas
chegado no dia de ontem. --------------------------------------------------------------------------------
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---- Foi, novamente, concedida a palavra ao Presidente da Junta, o qual informou do
relató rio final do Tribunal de Contas, o qual resultou de auditorias a diversas freguesias
dos Açores. Clarificou que, a auditoria em causa, reportava-se aos anos anteriores a dois
mil e treze, abrangendo circunstâ ncias de recurso ao cré dito. Frisou que o limite do
endividamento das freguesias corresponde a dez por cento do Fundo de Financiamento
das Freguesias, nos termos da lei. Transmitiu que, na passagem de dois mil e doze para
dois mil e treze, o saldo bancário foi negativo, tendo sido considerado na rubrica de juros
e encargos financeiros, significando, aparentemente, que a Junta de Freguesia recorreu a
crédito, tendo realçado que, na altura, nunca ocorreu a solicitação de crédito, por parte do
Executivo, à Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- Nã o tendo existido mais questõ es antes da ordem do dia, deu-se inı́cio à ordem de
trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – Apresentação, discussão e votação da proposta dos homenageados
com a Medalha de Mérito da Freguesia do Porto Formoso, para o ano 2017. ------------- A Presidente da Mesa facultou o uso da palavra ao Presidente da Junta, o qual
mencionou que, no aniversá rio da freguesia, sã o sempre homenageados as pessoas ou as
instituiçõ es que contribuı́ram ou contribuem para o engrandecimento e para a
dignificaçã o do Porto Formoso e das suas populaçõ es. Transmitiu que, este ano,
pretendeu-se homenagear os Impé rios/Irmandades do Divino Espirito Santo, como forma
de reconhecimento pela conservaçã o dos costumes e tradiçõ es religiosas culturais. ---------- 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. -----------------------------------------------------------
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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

O 1º Secretá rio da Assembleia de Freguesia

(Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira)

(José Carlos Cabral Botelho)
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