REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 04/2018
Quadriénio 2017-2021
---- Aos vinte e oito dias de julho de dois mil e dezoito, pelas dezanove 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: Ana Sofia da Silva Amaral; José Carlos Cabral Botelho, Ana
Maria Janeiro Aguiar Silva, Diana da Silva Teixeira e Duarte Manuel Viana Lopes, do
Partido Socialista e Carolina Rebelo Gonçalves Cabral, Rafaela de Fá tima Rebelo Vieira e
Tiago Ponciano Medeiros, 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,
Arnaldo Medeiros Aguiar, e da Secretá ria da Junta, Ana Carolina Pacheco de Melo Pinto. ---- 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 Manuel Teixeira Viana e
Clarisse Moniz Janeiro, 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 Diana da Silva Teixeira e Duarte Manuel Viana Lopes. --------- No que respeita à ata da sessã o anterior, a Presidente da Mesa averiguou a
Assembleia se existia alguma modificaçã o a fazer. Nã o havendo, foi colocada a votaçã o,
tendo sido aprovada por maioria, com trê s abstençõ es por parte dos vogais Diana da
Silva Teixeira e Duarte Manuel Viana Lopes, do Partido Socialista e Rafaela de Fá tima
Rebelo Vieira, do Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------ No que concerne à correspondê ncia recebida, a Presidente da Mesa informou do
convite enviado pela Comissã o de Assuntos Econó micos da Paró quia de Nossa Senhora
da Graça, para a participaçã o da Assembleia de Freguesia nas festas em honra de Nossa
Senhora da Graça, designadamente na procissã o solene e beberete. No que se refere ao
Pavilhã o Desportivo, participou que nã o recebeu qualquer comunicaçã o sobre o ofı́cio
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remetido a sete de maio à Câ mara Municipal da Ribeira Grande, sobre a gestã o daquele
espaço, tendo solicitado, por e-mail, em dezanove de junho, o ponto de situaçã o do
mesmo, nã o tendo recebido, novamente, qualquer comunicaçã o, pelo que telefonou à
Câ mara Municipal, em cinco de julho, a exigir um esclarecimento por escrito, tendo sido
enviado um e-mail a notificar que o assunto se encontrava para despacho do Presidente
da Câ mara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa procedeu à distribuiçã o do documento relativo à informaçã o
trimestral, remetida pelo Presidente da Junta, tendo este abordado alguns dos temas
mais marcantes do citado documento. ------------------------------------------------------------------ Posteriormente, a Presidente da Mesa usou da palavra para questionar se existia
alguma maté ria de interesse autá rquico para apreciaçã o, nã o tendo subsistido questõ es,
tendo-se dado inı́cio à ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- Ponto um – Análise da conjuntura autárquica atual. ---------------------------------------- A Presidente da Mesa facultou o uso da palavra ao Presidente da Junta, que começou
por informar que o ponto em aná lise nã o estava sujeito a votaçã o, o qual consistia em
duas partes, sendo a primeira a audiê ncia que teve com o Presidente do Governo
Regional, sobre o mau estado da Estrada Regional. Mencionou que solicitou
esclarecimentos sobre a previsã o das obras a efetuar na referida via, tendo alertado para
o pé ssimo estado em que se encontrava uma zona com a extensã o de cinquenta metros,
junto à entrada da freguesia. Segundo o Presidente da Junta, o Presidente do Governo
Regional transmitiu que existia um projeto, no valor de aproximadamente quinhentos
mil euros, para a reabilitaçã o de toda a via, mas que, devido ao corte de verbas dos
fundos comunitá rios na á rea da rede viá ria, nã o foi possı́vel a concretizaçã o da obra. O
Presidente do Governo Regional nã o se comprometeu com uma data efetiva para os
referidos trabalhos, tendo comunicado que só com o novo quadro comunitá rio, a partir
dois mil e vinte um, é que poderia solucionar-se a questã o. ----------------------------------------- O vogal José Botelho solicitou o uso da palavra para alertar que a linha de sinalizaçã o
horizontal, na Estrada Regional, estava mal pintada. ------------------------------------------------- Por seu turno, o Presidente da Junta retomou a palavra para referir que a linha foi
pintada tecnicamente. No que concerne à segunda parte da ordem de trabalhos,
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comunicou que se realizou, em vinte e seis de julho, a reuniã o pú blica da Câ mara
Municipal da Ribeira Grande, no Porto Formoso, tendo sido transmitida pela Rá dio Nova
Cidade. Frisou a importâ ncia da realizaçã o de reuniõ es descentralizadas, tendo elencado
os principais problemas que estavam por resolver ou em vias de resoluçã o. Noticiou que,
a primeira situaçã o problemá tica abordada foi a gestã o do Pavilhã o Desportivo, a qual,
segundo o Presidente da Câ mara Municipal, será atribuı́da à Junta de Freguesia em
setembro. Relativamente à construçã o dos balneá rios de apoio ao Pavilhã o Desportivo e
à reabilitaçã o da á rea envolvente, o Edil mencionou que as questõ es seriam resolvidas
em breve, atravé s de um contrato interadministrativo. Em relaçã o à ETAR compacta, o
Presidente da Junta inquiriu sobre o motivo de nã o estar em funcionamento, tendo sido
informado que faltava concluir o sistema elé trico, mas que em breve estaria pronta a
funcionar. Informou, ainda que a Rua Casas da Ponte seria alcatroada em agosto.
Relativamente ao problema do desaguar continuo de á guas residuais domé sticas para o
Porto de Pescas, o Presidente da Junta frisou que era necessá rio a resoluçã o daquele
problema, que consistiria, segundo a sua opiniã o, na construçã o de uma ETAR compacta,
tendo o Presidente da Câ mara concordado, afirmando que a soluçã o passaria pela
instalaçã o de um equipamento semelhante a uma mini ETAR compacta. O Presidente da
Junta anunciou, també m, que alertou para a necessidade de colocar-se guardas de
segurança na Rua do Coucinho e Canada do Mato, uma vez que eram zonas que
apresentam curvas apertadas e perigosas. No que concerne à problemá tica do Caminho
do Rebentã o, preveniu o Executivo Camará rio do perigo existente naquela zona, uma vez
que as pessoas andavam em cima dos lancis, e no inverno existiam derrocadas, tendo
sugerido que a soluçã o seria rampear as barreiras e criar zonas pedonais, tendo o
Presidente de Câ mara referido que iria estudar a situaçã o. Em relaçã o ao problema da
iluminaçã o dos Moinhos, desde o inı́cio da praia até ao passadiço das bandeiras, alertou
o Executivo Camará rio da necessidade de reparar as luminá rias, atendendo a que
existiam lâ mpadas desligadas e outras que estavam fundidas, tendo sido comunicado
que a Câ mara Municipal tinha conhecimento da situaçã o, e que iriam continuar a
reparar. No que respeita à reabilitaçã o do troço entre Sã o Brá s e o Porto Formoso, obra
que consta do Plano de Investimentos camará rio do corrente ano, o Presidente da Junta
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foi informado de que existiam novas té cnicas de intervençã o em pavimentos e que a
Câ mara Municipal pretendia executar os trabalhos até ao final do ano. Relativamente ao
Parque de Lazer, a execuçã o do mesmo constará do Plano de Investimentos de dois mil e
dezanove, pretendendo-se apreciar a situaçã o em setembro. Em relaçã o à manutençã o
do trilho da Ladeira da Velha, o Presidente da Junta manifestou o seu desagrado,
comunicando que o mesmo se encontrava num estado lastimoso, tendo relatado que
tinha fotografias tirada dez dias antes da reuniã o camará ria, onde verificava-se erva por
cortar e as barreiras de proteçã o do trilho caı́das, e nas fotografias tiradas um dia antes
da referida reuniã o, a erva já tinha sido cortada, devido ao facto da empresa ter tomado
conhecimento que o Executivo Camará rio iria estar na freguesia. Noticiou que, alertou a
Câ mara Municipal para o pé ssimo serviço de manutençã o do trilho, realizado por uma
empresa da Ribeira Grande, tendo sugerido a denú ncia do contrato. Comunicou, ainda,
que, a referida empresa aufere, desde dois mil e quinze, altura em que ainda nã o existia o
trilho, a verba correspondente a mil e oitocentos euros, acrescido do imposto sobre o
valor acrescentado. ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi facultada a palavra à vogal Sofia Amaral, a qual inquiriu o Presidente da Junta
sobre a possibilidade de o Executivo fazer a manutençã o dos trilhos. ---------------------------- Neste â mbito, o Presidente da Junta referiu que existia possibilidade caso existisse o
pagamento do serviço pela Câ mara Municipal, tendo mencionado que já comunicou,
numa reuniã o de Assembleia Municipal, que a Junta de Freguesia estaria interessada na
manutençã o do trilho, caso o contrato com a firma fosse rescindido. ----------------------------- Foi, novamente, atribuı́da a palavra à vogal Sofia Amaral, a qual expressou a sua
preocupaçã o com a gestã o do Pavilhã o Desportivo, tendo salientado que algué m
solicitou a chave ao Presidente da Câ mara, para uma atividade que iria ser efetuada no
Pavilhã o, e que o Edil autorizou a pessoa a fazer uma có pia da chave. Frisou, ainda, que
caso aconteça algo de mal no Pavilhã o Desportivo, ningué m assumirá

a

responsabilidade, alé m do facto do espaço conter material pertencente à escola e ao
Clube Uniã o Desportiva do Porto Formoso. ------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta, apó s concedida a palavra, expressou a sua opiniã o, referindo
que chegou à conclusã o que qualquer pessoa poderia ter a chave, e que a Junta de
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Freguesia só irá ter prejuı́zo, atendendo a que nã o irá auferir qualquer verba para a
gestã o do Pavilhã o Desportivo. ---------------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------------------- 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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