REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 16/2021
Quadriénio 2017-2021
----Aos vinte e nove dias de maio de dois mil e vinte e um, 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,
José Carlos Cabral Botelho 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 Tesoureiro da
Junta, Arnaldo Medeiros Aguiar e Secretá ria, 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 das vogais Clarisse Moniz Janeiro, do Partido
Socialista, e Carolina Rebelo Gonçalves Cabral e Rafaela de Fá tima Rebelo Vieira, do
Partido Social Democrata. -----------------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------Posteriormente, a Presidente da Mesa usou da palavra para questionar se existia
algum tema de interesse autá rquico para aná lise. ----------------------------------------------------A vogal Sofia Amaral, depois de lhe ser facultada a palavra, manifestou o seu
desagrado com a recente situaçã o de estacionamento junto ao jardim do Outeiro, a qual
dificulta a circulaçã o rodoviá ria à volta do jardim. Questionou, ainda, se a Junta de
Freguesia iria continuar com a limpeza da zona da Areia do Meio.---------------------------------O vogal José Botelho solicitou o uso da palavra para alertar sobre o pé ssimo estado
do pavimento do Ramal, o qual se encontra cheio de covas. -----------------------------------------A Presidente da Assembleia retomou a palavra para manifestar o seu
descontentamento com o estado lastimá vel da via que foi objeto de pavimentaçã o pela
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Câ mara Municipal, alertando que a Edilidade tem de obrigar o empreiteiro responsá vel
pela obra a corrigir os defeitos existentes. --------------------------------------------------------------Por seu turno, o Tesoureiro da Junta solicitou o uso da palavra para informar que nã o
tinha novidades sobre a questã o do Ramal, tendo referido que o Presidente da Junta teve
uma reuniã o com o Governo Regional sobre esta maté ria. Em relaçã o ao estacionamento
junto ao jardim, salientou que a Junta de Freguesia irá tomar uma decisã o com vista à
resoluçã o do problema. No que respeita à limpeza na Areia do Meio, informou que a
limpeza sempre foi feita, tendo adiantado que o Executivo irá arranjar uma soluçã o para
colocar os sacos de lixo. Em relaçã o ao piso da via recentemente pavimentada pela
Câ mara Municipal, o Tesoureiro da Junta mencionou que o problema foi reportado ao
Presidente da Câ mara. --------------------------------------------------------------------------------------Nã o tendo existido mais questõ es, deu-se inı́cio à ordem do dia. ------------------------------Ponto Um – Apresentação do Relatório do Direito da Oposição. ------------------------A palavra foi concedida ao Tesoureiro da Junta, o qual fez uma breve apresentaçã o do
documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Nã o havendo dú vidas, a Presidente da Mesa deu seguimento à ordem do dia. ---------------Ponto Dois – Apreciação das Contas de Gerência do ano 2020. -------------------------- Foi atribuı́da a palavra ao Tesoureiro da Junta, o qual apresentou o ponto em questã o.
--- Nã o havendo questõ es, a Presidente da Mesa submeteu a proposta a apreciaçã o,
tendo sido apreciada positivamente por unanimidade dos presentes. ----------------------------Ponto Três – 1ª Alteração modificativa orçamental da Receita e da Despesa de
2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quarto – 1ª 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. --------------------------------------------------------------O Tesoureiro da Junta, depois de lhe ser cedida a palavra, fez uma breve apresentaçã o
das verbas constantes dos documentos. --------------------------------------------------------------

2
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
----Nã o existindo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Adenda ao Acordo de execução de delegação de competências
entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Junta de Freguesia do Porto
Formoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro da Junta solicitou o uso da palavra para explicar que nã o houve
possibilidade de executar a obra de Requalificaçã o do Campo de Futsal e Espaço Pú blico
Municipal Envolvente ao Miradouro do Porto, devido à pandemia, pelo que a sua
execuçã o foi adiada para o corrente ano. ----------------------------------------------------------------Nã o havendo questõ es, a Presidente da Mesa submeteu a proposta a votaçã o, tendo
sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Aprovação da minuta do contrato interadministrativo de delegação
de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia. -------------------------------A Presidente da Mesa facultou o uso da palavra ao Tesoureiro da Junta, o qual
mencionou que o contrato visava a construçã o do Triato de Sã o Joã o, uma vez que o local
era propriedade da Câ mara Municipal. -------------------------------------------------------------------Nã o existindo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciaçã 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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