REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 03/2018
Quadriénio 2017-2021
--- Aos vinte e três dias de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte 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: Ana Sofia da Silva Amaral; José Carlos Cabral Botelho, Ana
Maria Janeiro Aguiar Silva, Clarisse Moniz Janeiro e Paulo César Teixeira Carreiro, do
Partido Socialista, e Carolina Rebelo Gonçalves Cabral e Tiago Ponciano Medeiros, 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,
Arnaldo Medeiros Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à sessão, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia, tendo sido registada a falta da vogal Rafaela de Fátima Rebelo Vieira, do
Partido Social Democrata. A Presidente da Mesa justificou a não comparência do vogal
João Manuel Teixeira Viana, 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 Paulo Carreiro. ------------------------------------------------------------ Atinente à ata da sessão anterior, a Presidente da Mesa averiguou a Assembleia se

existia alguma retificação a fazer. Não havendo, foi colocada a votação, tendo sido
aprovada por maioria, com uma abstenção por parte do vogal Paulo Carreiro, do Partido
Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No que concerne à correspondência recebida, a Presidente da Mesa transmitiu que
tinha recebido um e-mail da Direção Regional de Organização e Administração Pública, a
divulgar uma ação de formação destinada aos eleitos locais e trabalhadores com funções
administrativas das freguesias, e que a mesma iria ter lugar no auditório dos Paços de
Concelho da Lagoa, no período de catorze a dezassete de maio, alertando quem estivesse
Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
Correio eletrónico: p.assembleia@jf-portoformoso.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
interessado que procedesse à respetiva inscrição até ao dia sete de maio, na Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa procedeu à distribuição do documento respeitante à
informação trimestral, remetido pelo Presidente da Junta, tendo este feito uma breve
elucidação do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------ Posteriormente, a Presidente da Mesa reouve a palavra para questionar se existia
algum tema de interesse autárquico para apreciação. ---------------------------------------------- O vogal José Botelho, depois de lhe ser facultada a palavra, solicitou esclarecimentos
sobre quando estava previsto o início dos trabalhos relativos ao projeto destinado ao
espaço do campo de futebol ao lado do Miradouro. ------------------------------------------------- A Presidente da Mesa atribui a palavra à vogal Sofia Amaral, a qual expressou o seu
desagrado, mencionando que, ao contrário das outras freguesias, que têm a gestão dos
seus pavilhões desportivos, não entendia qual era a lógica da Câmara Municipal da
Ribeira Grande em não atribuir a gestão do Pavilhão Desportivo do Porto Formoso à
Junta de Freguesia ou a outra entidade local, frisando que não fazia sentido ser a
Edilidade a gerir o referido espaço. Por fim, questionou o Executivo se a Câmara
Municipal manifestou interesse em que a gestão do Pavilhão Desportivo fosse realizada
por alguma entidade local. ------------------------------------------------------------------------------ Neste âmbito, a vogal Carolina Cabral, solicitou o uso da palavra para solicitar
esclarecimentos sobre quem estava a gerir o Pavilhão Desportivo, tendo referido que o
funcionário da Câmara Municipal é que tinha a chave do espaço, tendo alertado que,
tratando-se de um espaço público, não deveria ser só o funcionário da Câmara Municipal
a ter a chave. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa retomou a palavra para referir que uma das questões que tinha
para colocar já tinha sido apresentada pelos vogais, designadamente, sobre quem estava
a gerir o Pavilhão Desportivo, e ainda alertou para as consequências de uma má gestão
ou falta da mesma, nomeadamente, a possibilidade de ocorrerem estragos e ninguém
responsabilizar-se pelos mesmos, assim como a falta de limpeza. ------------------------------- Foi facultada a palavra à vogal Clarisse Janeiro, a qual inquiriu o Executivo sobre
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quem era responsável pela limpeza da entrada da freguesia, tendo sugerido que a Junta
de Freguesia deveria apostar no embelezamento dos seus caminhos, por forma, também,
a atrair turistas. ------------------------------------------------------------------------------------------- Por seu turno, o Presidente da Junta, após cedida a palavra, e em relação à questão
colocada pelo vogal José Botelho, informou que o começo da obra está previsto para o
próximo ano. No que respeita ao problema na entrada da freguesia, comunicou que
esteve reunido com o Diretor Regional das Obras Públicas, Frederico Sousa, em
novembro do ano passado, tendo este garantido que iria solucionar-se a questão no
primeiro trimestre deste ano, não tendo ainda sido possível. Por fim, mencionou que
dispunha de informações que a obra seria realizada antes do fim do Verão. No que
concerne à gestão do Pavilhão Desportivo do Porto Formoso, salientou que existem três
pavilhões desportivos iguais no concelho, dois deles situados nas freguesias dos Fenais
da Ajuda e Lomba da Maia, sendo estes últimos geridos pelas respetivas Juntas de
Freguesia. Noticiou que o clube desportivo da freguesia tinha agendada uma reunião, no
dia vinte e nove de março, com o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande,
para solucionar esta problemática, tendo a reunião sido desmarcada. Por fim, comunicou
que o funcionário camarário possui uma chave, bem como o Clube União Desportiva do
Porto Formoso. -------------------------------------------------------------------------------------------- A vogal Sofia Amaral requereu a palavra para informar que a rampa de terra existente
junto ao recreio da escola não foi devidamente vedada, o que provocava a queda de terra,
e para evitar a situação, foram colocadas garrafas no local. Sugeriu que a Assembleia de
Freguesia deveria protestar, por escrito, contra as condições em que foi feita a obra, bem
como contra as condições em que foi deixado o espaço exterior à mesma e contra a falta
na atribuição da gestão do Pavilhão Desportivo. ---------------------------------------------------- A vogal Clarisse Janeiro, após lhe ser cedida a palavra, manifestou o seu
descontentamento com a forma como se realizou a referida inauguração, tendo
salientado que o espaço exterior não deveria ter ficado naquelas condições. ----------------- Foi permitida a palavra ao vogal Tiago Ponciano, o qual inquiriu o Executivo sobre
quem deveria gerir o Pavilhão Desportivo. --------------------------------------------------------3
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--- O Presidente da Junta, após concedida a palavra, transmitiu que, caso a Junta de
Freguesia fosse escolhida para gerir o referido espaço, teria todo o gosto em fazê-lo. ------- Não tendo existido mais questões, deu-se início à ordem do dia. ----------------------------- Ponto um – Apresentação do Relatório de Avaliação do Direito de Oposição -------- No sentido de esclarecer o ponto em apreciação, a Presidente da Mesa concedeu a
palavra ao Presidente da Junta, o qual frisou que, o Relatório de Avaliação do Direito de
Oposição não era objeto de deliberação, tendo apresentado, de forma sucinta, o mesmo.
Sublinhou que estar na oposição significava ter o direito à crítica política, mas também
confere o dever de apresentar propostas. ------------------------------------------------------------ Não havendo perguntas, passou-se ao ponto seguinte. ----------------------------------------- Ponto dois – 4.ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa de 2017. -------------- O Presidente da Junta, após atribuída a palavra, participou que, após a última sessão
da Assembleia, foram arrecadadas receitas, no final de dois mil e dezassete, as quais,
consequentemente originaram um aumento das rubricas da despesa. ------------------------- A vogal Carolina Cabral solicitou o uso da palavra para questionar sobre o motivo da
repetição do montante de dois mil e quinhentos euros, referente ao Festival da
Caldeirada do Porto Formoso. -------------------------------------------------------------------------- Por sua vez, o Presidente de Junta elucidou que se tratava de uma desagregação de
valores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não subsistindo mais dúvidas, a Presidente da Mesa submeteu os documentos a
votação, tendo sido aprovados por unanimidade dos presentes. --------------------------------- Ponto três – Apreciação das Contas de Gerência do ano 2017. -------------------------- A Presidente da Mesa advertiu que, no ponto em questão, iria proceder-se a uma
apreciação positiva ou negativa, não havendo lugar à abstenção. -------------------------------- A Presidente da Mesa deu o uso da palavra ao Presidente da Junta para uma sucinta
exposição dos documentos, o qual apresentou o relatório de gestão e os documentos de
prestação de contas do exercício económico de dois mil e dezassete, fazendo referência à
estrutura da receita e da despesa, tendo comparado a estrutura das mesmas no período
de dois mil e catorze a dois mil e dezassete. Por último, informou que o saldo de gerência
4
Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
Correio eletrónico: p.assembleia@jf-portoformoso.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
tinha sido positivo, no montante de sete mil duzentos e quarenta e nove euros e trinta
cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Não existindo questões, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciação, tendo
sido apreciada positivamente por unanimidade dos presentes.----------------------------------- Ponto quatro – 1ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa de 2018.
--- A Presidente da Mesa autorizou a palavra ao Presidente da Junta, o qual salientou
que, na sequência da execução orçamental positiva de dois mil e dezassete, o saldo de
gerência apurado, no montante de sete mil duzentos e quarenta e nove euros e trinta
cêntimos, e nos termos da lei, teria de transitar para dois mil e dezoito, originando um
aumento das rubricas da receita e da despesa. ------------------------------------------------------ Não subsistindo quaisquer dúvidas, a Presidente da Mesa colocou o documento a
votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes. ---------------------------------- Ponto cinco – 2.ª Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas-------------------------- O Presidente da Junta pediu a palavra para esclarecer o ponto em análise, tendo
comunicado que foi introduzido o artigo décimo ao Regulamento e Tabela de Taxas,
referente às taxas dos cemitérios, constantes do anexo um do referido regulamento,
tendo mencionado que as mesmas deverão ser pagas pelos serviços funerários, os quais
nunca efetuaram qualquer pagamento nesta freguesia, ao contrário de outras freguesias.
Participou, ainda, que, foi também incluído o ponto oito ao artigo décimo quarto,
referente ao pagamento em prestações. -------------------------------------------------------------- Não existindo questões, a Presidente da Mesa colocou o documento a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade dos presentes.------------------------------------------------------ A Presidente da Mesa retomou a palavra para, nos termos do artigo vigésimo sexto do
Regimento, propor a aprovação em minuta, para efeitos imediatos, de todos os pontos da
ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo dúvidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão, pela Presidente da
Mesa, da qual foi exarada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
5
Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
Correio eletrónico: p.assembleia@jf-portoformoso.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
nos termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

A 1ª Secretária da Assembleia de Freguesia

(Patrícia da Graça Medeiros Teixeira)

(Ana Maria Janeiro Aguiar Silva)
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