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----Aos vinte e oito dias de dezembro 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, José Carlos Cabral Botelho, Paulo
Cé sar Teixeira Carreiro, 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 das vogais Clarisse Moniz Janeiro, do Partido
Socialista, e Rafaela de Fá tima Rebelo Vieira, do Partido Social Democrata. Foi justificada
a nã o comparê ncia da vogal Ana Maria Janeiro Aguiar Silva, do Partido Socialista, a 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. Na
sequê ncia da renú ncia de mandato do vogal Joã o Manuel Teixeira Viana, foi convocado o
cidadã o Paulo Cé sar Teixeira Carreiro, do Partido Socialista. Verificada a identidade e
legitimidade do candidato, deu-se por efetuada a substituiçã o. Considerando 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 Tiago Medeiros, passou
a substituir a primeira Secretá ria da Mesa, tendo a Presidente da Mesa designado o vogal
Paulo Carreiro para assumir as funçõ es de segundo Secretá rio da Mesa durante a sessã o.
----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. ----------------------------------------------------------------------------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 José Botelho, depois de lhe ser facultada a palavra, manifestou o seu desagrado
com o odor existente na zona onde está situada a ETAR compacta. --------------------------------------A Presidente da Mesa retomou a palavra para questionar sobre a pé ssima qualidade
do pavimento no troço entre Sã o Brá s e o Porto Formoso, resultante da obra realizada pela
Câ mara Municipal da Ribeira Grande. --------------------------------------------------------------------Por seu turno, o Presidente da Junta solicitou a palavra para informar que, na reuniã o
pú blica da Câ mara Municipal, foi interrogado o Presidente de Câ mara sobre os referidos
odores, tendo sido justificado que os mesmos eram causados pela ETAR compacta que
ainda nã o estava em funcionamento. O Presidente da Junta cedeu a palavra à Secretá ria
da Junta, uma vez que a mesma esteve presente na referida reuniã o, tendo mencionado
que o Vereador Carlos Anselmo ficou incumbido de resolver a situaçã o em apreço. No que
respeita à obra de repavimentaçã o, o Presidente de Junta mencionou que já questionou o
Executivo Camará rio, inú meras vezes, sobre o estado do piso, mas a resposta é a de que a
Edilidade desconhece a causa do problema em questã o. ---------------------------------------------Nã o existindo mais questõ es, deu-se inı́cio à ordem do dia. ----------------------------------- Ponto Um – 3.ª Alteração modificativa orçamental da Receita e da Despesa de
2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois – 2.ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------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. --------------------------------------------------------------A palavra foi concedida ao Presidente da Junta, o qual comunicou que foram recebidos
os montantes de dez mil euros e quinze mil euros, resultantes dos protocolos de
cooperaçã o celebrados, respetivamente com o Secretaria Regional das Obras Pú blicas e
Comunicaçõ es e com a Câ mara Municipal com vista à execuçã o da obra de Requalificaçã o
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do antigo Campo de Futebol e do Campo de Futsal. ---------------------------------------------------Nã o existindo mais questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciaçã o,
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------Ponto Três – Orçamento para o ano 2021. ------------------------------------------------------Ponto Quatro– Plano Plurianual de Atividades. -----------------------------------------------Ponto Cinco – Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------------------------A Presidente da Mesa propô s a discussã o e aprovaçã o dos trê s pontos da ordem de
trabalhos em simultâ neo, 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 apresentaçã o
das verbas constantes dos documentos, tendo mencionado que se tratava de documentos
previsionais. Alertou para a existê ncia de um novo sistema de contabilidade denominado
Sistema de Normalizaçã o Contabilistica, e que deixaria de existir o Plano de Atividades.
Por ú ltimo, informou que o Fundo de Financiamento de Freguesias teve um acré scimo de
oito mil cento e setenta e oito euros. ---------------------------------------------------------------------Nã o havendo questõ es, a Presidente da Mesa submeteu 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
Privado e Público. ------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, depois de lhe ser cedida a palavra, referiu que todos os anos
solicita essa autorizaçã o para fazer protocolos de cooperaçã o com as entidades acima
referidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nã o existindo mais 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 do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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----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

O 1º Secretá rio da Assembleia de Freguesia

(Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira)

(Tiago Ponciano Medeiros)
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