REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata n.º 12/2019
Quadriénio 2017-2021
----Aos trinta dias de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte 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, Ana Maria Janeiro Aguiar Silva,
Clarisse Moniz Janeiro e Paulo Cé sar Teixeira Carreiro, do Partido Socialista, 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, que 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, do
Partido Socialista, e Rafaela de Fá tima Rebelo Vieira, do Partido Social Democrata, e
justificada a falta da vogal Carolina Rebelo Gonçalves Cabral, do Partido Social
Democrata. O vogal José Carlos Cabral Botelho, do Partido Socialista, solicitou a sua
substituiçã o temporá ria, nos termos do artigo nono do Regimento da Assembleia de
Freguesia, tendo sido substituı́do pelo vogal Paulo Cé sar Teixeira Carreiro. --------------------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 retificaçõ es, a ata foi
aprovada por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------No que concerne à correspondê ncia recebida, a Presidente da Mesa procedeu à
distribuiçã o da informaçã o trimestral, remetida pelo Presidente da Junta de Freguesia, o
qual fez uma breve explanaçã o da mesma. --------------------------------------------------------------Posteriormente, a Presidente da Mesa usou da palavra para questionar se existia
algum tema de interesse autá rquico para debate, nã o tendo existido questõ es. ----------------Deu-se inı́cio à ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
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----Ponto Um – Adendas aos Acordos de Execução relativos ao ano 2019.
----A Presidente da Mesa facultou o uso da palavra ao Presidente da Junta, para
apresentar o ponto em questã o, tendo o mesmo mencionado que os

Acordos de

Execuçã o, referentes a Muros, Passeios e Conservaçã o de Escolas, eram quadrianuais,
todavia, verificou-se um aumento de verba, entre dois mil e dezoito e dois mil e
dezanove, que carece de ratificaçã o por parte da Assembleia de Freguesia. ---------------------Nã o existindo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------Ponto Dois – 3.ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa ----------------------------A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta, o qual esclareceu
que a revisã o orçamental derivou do aumento de verba proveniente do protocolo
celebrado com a Direçã o Regional do Ambiente, no valor de dois mil trezentos e
cinquenta euros, destinado à limpeza de ribeiras, resı́duos só lidos e operaçõ es de
biodiversidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------Nã o havendo questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo
sido aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------Ponto Três – Orçamento para o ano 2020
----Ponto Quatro – Plano Plurianual de Atividades
----Ponto Cinco – Plano Plurianual de Investimentos
----A Presidente da Mesa sugeriu a discussã o e votaçã o, em simultâ neo, dos pontos trê s,
quatro e cinco da ordem do dia, uma vez que estavam interligados, tendo a proposta sido
aprovada por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, depois de lhe ser cedida a palavra, fez uma breve explanaçã o
das verbas constantes dos documentos, tendo mencionado que eram apenas
documentos previsionais, cujo orçamento correspondia ao montante de setenta e seis
mil seiscentos e trinta euros. -------------------------------------------------------------------------------Nã o existindo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------Ponto Seis – Delegação de competências na Junta de Freguesia a fim de fazer e
aceitar protocolos de cooperação com o Governo Regional e Instituições de Direito
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Privado e Público.
----Foi atribuı́da a palavra ao Presidente da Junta, o qual transmitiu que a celebraçã o de
protocolos de cooperaçã o carece da aprovaçã o da Assembleia de Freguesia. Informou
que, com a aprovaçã o da delegaçã o de competê ncias, a Junta de Freguesia nã o necessita
de convocar a Assembleia sempre que precise de aprovar um protocolo. Esclareceu,
ainda, que a Assembleia de Freguesia tomará sempre conhecimento de todos os
protocolos eventualmente celebrados ao longo do ano de dois mil e vinte. ---------------------Nã o havendo questõ es, a Presidente da Mesa submeteu 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 do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Nã o existindo 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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