REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 14/2020
Quadriénio 2017-2021
----Aos quinze dias de outubro de dois mil e vinte, 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 Joã o Carlos Teixeira Gonçalves, do Partido Socialista, e Carolina Rebelo Gonçalves
Cabral 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 anotada a falta da vogal Rafaela de Fá tima Rebelo Vieira, do Partido
Social Democrata. Foi justificada a nã o comparê ncia do vogal José Carlos Cabral Botelho,
do Partido Socialista, o qual solicitou a sua substituiçã o temporá ria, nos termos do artigo
nono do Regimento da Assembleia de Freguesia, tendo sido convocado o vogal Joã o Carlos
Teixeira Gonçalves. Foi apresentado o pedido de renú ncia de mandato pelo vogal Joã o
Manuel Teixeira Viana, o qual alegou motivos de ordem pessoal, tendo sido convocado o
cidadã o Paulo Cé sar Teixeira Carreiro para substituiçã o do vogal renunciante, o qual nã o
compareceu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita à ata da sessã o anterior, a Presidente da Mesa averiguou a Assembleia
se existia alguma alteraçã o a fazer. Nã o havendo retificaçõ es, a ata foi aprovada por
unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa notificou os presentes do voto de congratulaçã o sobre o vigé simo
quinto aniversá rio dos grupos de Açã o Local, remetido pelo Gabinete da Presidê ncia da
Assembleia Legislativa da Regiã o Autó noma dos Açores, tendo o vogal Tiago Medeiros
procedido à leitura do mesmo. -------------------------------------------------------------------------Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
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----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 aná lise. -------------------------------------------------------------O vogal Joã o Gonçalves, depois de lhe ser facultada a palavra, manifestou o seu
desagrado com a falta de alguns tubos na grade existente num passeio na zona do
Coucinho, que colocava em risco a segurança das pessoas que ali passavam.--------------------A vogal Sofia Amaral solicitou o uso da palavra para abordar vá rias situaçõ es,
designadamente o ponto de situaçã o do estacionamento na Canada das Gentes, a quem
competia alertar os donos das propriedades privadas cujas vedaçõ es ocupavam a via
pú blica e quem era a responsá vel pela limpeza da rocha junto ao Miradouro do Porto,
atendendo a que se verificava o depó sito de lixo naquele local. ------------------------------------A vogal Clarisse Janeiro pediu o uso da palavra para inquirir sobre a existê ncia de
algum evento de celebraçã o do Natal. --------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa retomou a palavra para questionar sobre os investimentos da
Câ mara Municipal da Ribeira Grande a serem executados no pró ximo ano, e quanto à
situaçã o das obras do Ramal. ------------------------------------------------------------------------------Por seu turno, o Presidente da Junta informou que, no que se refere à grade no passeio,
a mesma foi executada pela Câ mara Municipal, e por forma a ter a abertura suficiente por
causa da ribeira. O Presidente da Junta pediu a opiniã o dos vogais sobre a soluçã o para a
questã o, tendo sido deliberado pela Assembleia de Freguesia que deveria manter-se a
grade nas referidas condiçõ es devido a eventuais cheias. No que concerne ao
estacionamento da Canada das Gentes, informou que o vereador Carlos Anselmo pediu
que fossem contactados todos os moradores do referido arruamento, a manifestarem a
sua opiniã o sobre a sua preferê ncia de estacionamento, tendo a maioria optado pelo
estacionamento do lado direito. Quanto à s vedaçõ es, mencionou que nã o sabia a quem
competia tal tarefa, mas ficou de alertar os proprietá rios da “Quinta Formosa. Informou,
ainda, que o Executivo nã o tinha nada previsto para as celebraçõ es do Natal. Por ú ltimo,
referiu que, em reuniã o com o Presidente de Câ mara, solicitou os seguintes investimentos:
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estacionamento e uma nova entrada para a Praia dos Moinhos, a requalificaçã o do piso do
Rebentã o, com a possiblidade de se efetuar um passeio, do lado direito como quem desce,
com um metro de largura, estacionamento para a zona dos Calços e uma sede de Junta de
Freguesia com melhores condiçõ es, a qual poderia ser concretizada atravé s da celebraçã o
de um contrato ARAAL entre a Câ mara Municipal e o Governo Regional, reabilitando-se o
Centro Social e Paroquial, e encontrando-se uma soluçã o definitiva para aquele edifı́cio,
atravé s da desanexaçã o de uma parte do mesmo para a Junta de Freguesia, já que a Igreja
nã o necessitava do edifı́cio todo, ficando as obras daquele espaço todas concluı́das.
Quanto à s obras do Ramal, mencionou que as mesmas constavam do programa eleitoral
do Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi facultada a palavra à vogal Clarisse Janeiro, a qual sugeriu que fosse realizado um
concurso de iluminaçã o de Natal, que pudesse ser avaliado por forma a atribuir-se um
pré mio, tendo a Assembleia de Freguesia concordado com a proposta. --------------------------Nã o tendo existido mais questõ es, deu-se inı́cio à ordem do dia. ----------------------------- Ponto Um – Aprovação da minuta do contrato interadminstrativo de delegação
de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia. -------------------------------A palavra foi concedida ao Presidente da Junta, o qual referiu que a Assembleia de
Freguesia tinha delegado a competê ncia na Junta de Freguesia para a celebraçã o de
protocolos de cooperaçã o com a Câ mara Municipal, na sessã o de nove de dezembro de
dois mil e dezanove, todavia a Câ mara Municipal solicitou, novamente, a referida
autorizaçã o para a celebraçã o do contrato, no valor de trinta mil euros, com vista à
execuçã o da obra de Requalificaçã o do Campo de Futsal e Espaço Pú blico Municipal
Envolvente ao Miradouro do Porto. ----------------------------------------------------------------------Nã o existindo mais questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciaçã o,
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------Ponto Dois – 2.ª Alteração modificativa orçamental da Receita e da Despesa de
2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – 1ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos. -----------------------
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----A Presidente da Mesa propô s a discussã o e aprovaçã o dos dois pontos da ordem de
trabalhos em simultâ neo, uma vez que estavam interligados, tendo a proposta sido
aprovada por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------Foi atribuı́da a palavra ao Presidente da Junta, o qual explicou a nova denominaçã o
contabilı́stica resultante do novo Sistema de Normalizaçã o Contabilı́stica. Esclareceu que
o aumento da receita, proveniente do contrato acima mencionado, originava a realizaçã o
de despesa, designadamente o investimento relativo à Requalificaçã o do Campo de Futsal
e Espaço Pú blico Municipal Envolvente ao Miradouro do Porto.------------------------------------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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