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---- Aos treze dias de dezembro de dois mil e catorze, pelas dezanove horas, reuniu, em

sessão ordinária, no edifício sede da Junta de Freguesia de Porto Formoso, a Assembleia
de Freguesia, presidida pela sua presidente, Patrícia da Graça Medeiros Teixeira, com a

presença dos seguintes vogais: Catarina de Jesus Janeiro Araújo Viana, João Carlos
Teixeira Gonçalves e José Carlos Cabral Botelho, do Partido Socialista, e Ruben Manuel

Silva Adriano, João Carlos Paiva Vieira e Luís Manuel Aguiar Tavares, do Partido Social
Democrata. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Em representação da Junta de Freguesia, tomou parte na sessão o Presidente da

Junta, Emanuel Mendonça Furtado, que se fez acompanhar do Tesoureiro da Junta,
Rogério Medeiros Aguiar, e da Secretária da Junta, Ana Carolina Pinto. ------------------------

---- Deu-se início à sessão, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de

Freguesia, tendo sido registada a falta da vogal Sandra de Jesus Barbosa Claudino Rebelo,
do Partido Socialista, e da vogal Marília Medeiros Araújo, do Partido Social Democrata. ---

---- Considerando que a Mesa da Assembleia estava incompleta e, nos termos do disposto

no artigo décimo quarto do Regimento da Assembleia, a Presidente da Mesa designou o
vogal José Botelho para assumir as funções de segundo Secretário da Mesa durante a
sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa averiguou a Assembleia se existia alguma dúvida em relação à

ata da última sessão ordinária, tendo alertado para a existência de uma gralha na sétima

linha da página número três, que deveria ser discriminação e não descriminação. Após
introduzidas as retificações, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. -----------

---- No que concerne à correspondência recebida, a Presidente da Mesa procedeu à

distribuição do documento relativo ao balanço e cumprimento do programa eleitoral do
primeiro ano de mandato da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
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---- O Presidente da Junta pediu o uso da palavra para salientar que, o documento em

questão deixava de ser um programa eleitoral e passava a ser um programa de

governação da Junta de Freguesia, o qual estava a cinquenta por cento da sua conclusão,
existindo um avanço ao inicialmente previsto. Por fim, salientou que existiam, ainda,
algumas problemáticas por resolver que dependiam de outras entidades. -------------------

---- A Presidente da Mesa inquiriu se os vogais tinham algo a comentar, não havendo

qualquer observação. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Em seguida, a Presidente da Mesa retomou a palavra para questionar se existia algum

tema de interesse autárquico a colocar em apreciação. ---------------------------------------------- O

vogal, Ruben Adriano, solicitou a palavra para referir que, o Executivo estava a

trabalhar bem, tendo referido que, depois de vinte anos, não era difícil fazer mais

qualquer coisa. Realçou que, ainda bem que as pessoas tinham ideias, e o trabalho

aparecia. Salientou que, tinha duas perguntas a fazer, a primeira referia-se ao parque
infantil, junto ao cemitério, o qual encontrava-se em estado lastimável, com ferro a vista,

tendo sido retirada a areia do parque quando poderiam ter ido buscar ao calhau. A

segunda pergunta, ou melhor esclarecimento, dirigia-se à Presidente da Assembleia, e
era sobre a questão colocada, pela mesma, sobre se tinha sido a Câmara Municipal da
Ribeira Grande a efetuar as obras no Centro Social e Cultural, tendo salientado que, só se
apercebeu da questão depois de ter lido a ata da última sessão, frisando que a Presidente
da Mesa nem questionou os membros da Comissão da Igreja ali presentes. --------------------- A

Presidente da Mesa interrompeu o vogal, para referir que, na última sessão, e após

ter colocado a referida questão ao Presidente da Junta, também interrogou os vogais
sobre a situação, não tendo nenhum destes se pronunciado. --------------------------------------- O

vogal, Ruben Adriano, retomou a palavra para esclarecer que, tinha sido um

anónimo que se disponibilizou para fazer a obra no Centro Social e Cultural, de modo a

que o grupo de folclore da Madeira ficasse alojado no local para o festival de folclore,

tendo referido que a Presidente da Mesa deveria ter colocado a questão ao Pároco
Nelson Vieira. Noticiou, ainda, que, perguntou ao Pároco se tinha feito algum
comunicado na Igreja sobre a situação, tendo o mesmo confirmado que sim. Por último,
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referiu que a Câmara Municipal não tinha nada a ver com a obra no Centro Social e
Cultural.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois

de concedida a palavra, o Presidente da Junta interveio para clarificar que, a

pergunta da Presidente de Assembleia tinha sido legítima, uma vez que, tudo o que se
passava na freguesia pode e deve ser apreciado nas sessões da Assembleia de Freguesia.
---- Por

sua vez, a Presidente da Mesa interveio, sublinhando que, referiu-se à Câmara

Municipal, uma vez que, o Presidente da Câmara, na altura da campanha eleitoral, se
tinha comprometido com a finalização das obras do Centro Social e Cultural, tendo
expressado a sua satisfação, na altura, com a referida promessa eleitoral.-------------------------

---- Por sua vez, o vogal João Gonçalves, solicitou a palavra para inquirir o Presidente da

Junta sobre a situação da iluminação pública nos Moinhos, junto ao estabelecimento do
José Soares, a qual só acendia por volta das dezanove horas. -------------------------------------

---- O vogal, Luís Tavares, pediu a palavra para questionar se a Junta de Freguesia iria

melhorar os passeios nos Calços, como estava a fazer no Outeiro.-------------------------------

---- A Presidente da Mesa facultou a palavra ao vogal João Vieira, o qual inquiriu o

Presidente da Junta sobre de quem era a iniciativa da obra de melhoramento dos
passeios, e se estava previsto fazer alguma coisa em relação ao talude da zona do
Coucinho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao vogal José Botelho, o qual solicitou

informações sobre o que estava a ser feito na Rua da Grota e na curva da Rua da Eira,
uma vez que tinha visto funcionários da Câmara Municipal a trabalhar naquela zona. -----

---- Neste sentido, o Presidente da Junta, depois de lhe ter sido atribuída a palavra pela

Presidente da Mesa, e em relação à questão colocada pelo vogal Ruben Adriano, aludiu

para o facto de não considerar a referida infraestrutura um parque infantil. Frisou que, o
mandato era de quatro anos, tendo informado que, a Junta de Freguesia tinha algo

pensado para a zona. Relativamente à questão colocada pelo vogal João Gonçalves, o
Presidente da Junta referiu que esteve reunido com o Presidente da Câmara, devido à

situação da iluminação, a qual já tinha sido relatada pelo José Soares, pelo que terá de

resolver, novamente, a situação. No que respeita à pergunta do vogal Luís Tavares,
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informou que o Executivo é que estava a reparar os passeios. Comunicou, ainda, que, as

obras de melhoramento dos passeios iniciaram-se na zona dos Moinhos, e irão continuar
por toda a freguesia, pelo que não entendia a oportunidade da questão. Quanto aos

taludes do Caminho do Coucinho, noticiou que, o Presidente da Câmara assumiu a
resolução da situação, na sequência de uma reunião com o Edil. Quanto à Rua da Grota, a
Junta de Freguesia já tinha enviado um ofício à Câmara Municipal a solicitar o seu
melhoramento e que só agora teve eco junto daquela entidade. ---------------------------------

---- Depois de lhe ter sido concedida a palavra, o vogal Luís Tavares comentou que, na sua

opinião, achou que podia ter colocado a questão dos passeios, referindo que, já trouxe
cimento para tapar buracos em alguns passeios. Por último, alertou que os Calços tem
mais urgência do que o Outeiro em ter um parque de estacionamento. ------------------------

---- Neste sentido, o Presidente da Junta interveio, ressalvando que, o Executivo iria dar

continuidade à reparação dos passeios. No que concerne ao parque de estacionamento

nos Calços, realçou a necessidade em arranjar uma solução para o estacionamento
naquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Presidente da Junta requereu a palavra, para solicitar que, antes de se entrar,

propriamente, na Ordem de Trabalhos, fosse introduzido um ponto novo,
designadamente a Alteração do Regulamento de Tabelas e Taxas, por forma a incluir as
taxas referentes à cobrança do transporte escolar. --------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa colocou a proposta a votação, tendo sido aprovada por

unanimidades dos presentes. ---------------------------------------------------------------------------

---- Não tendo existido mais questões antes da ordem do dia, deu-se início à ordem de

trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – Linha amarela – Canada Nova. ---------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta, o qual informou da

existência de um lapso, aquando do envio do ofício à Câmara Municipal da Ribeira

Grande, tendo informado que foi mencionado no referido ofício que, a linha amarela
deveria constar no espaço compreendido entre os números de polícia catorze a dezoito,
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quando deveria ser de catorze a dezasseis. Referiu que os funcionários da Câmara

Municipal não executaram, de forma correta, o que estava exigido, pelo que, a intenção
do Executivo era solicitar autorização à Assembleia de Freguesia, por forma a procederse à correção da linha amarela. --------------------------------------------------------------------------

---- O vogal, João Vieira, depois de atribuída a palavra, alertou para a problemática da Rua

do Ramal. Referiu a necessidade de se analisar toda a sinalização de trânsito na
freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Neste sentido, o Presidente da Junta, interveio, frisando que não é apologista do uso

abusivo de linhas amarelas, apesar de compreender que muitas vezes é necessário,
tendo referido, ainda, que todos temos de cumprir com as normas de trânsito.--------------

---- A vogal, Catarina Viana, pediu a palavra para afirmar que, estava totalmente de

acordo com o vogal João Vieira, tendo relatado que, muitas vezes, existiam viaturas que
estacionavam em frente à sua garagem, o que lhe dificultava a saída com a sua viatura,
obrigando-a a avisar os vizinhos para retirarem as viaturas. -------------------------------------

---- A Presidente da Mesa, retomou a palavra para informar que, o que estava a ser

analisado e iria ser objeto de votação, de acordo com a ordem de trabalhos, era a
situação da correção da linha amarela na Canada Nova. -------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa colocou a proposta a votação, tendo sido aprovada por maioria,

com três votos a favor, três abstenções, dos vogais Catarina Viana, do Partido Socialista, e
Ruben Adriano e Luís Tavares, do Partido Social Democrata, e um voto contra, do vogal
João Vieira, do Partido Social Democrata. --------------------------------------------------------------- Ponto Dois – Orçamento para o ano 2015. ------------------------------------------------------

---- Ponto Três – Plano Plurianual de Atividades ------------------------------------------------------ Ponto Quatro – Plano Plurianual de Investimentos -------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa propôs a discussão e aprovação dos pontos dois, três e quatro

da ordem de trabalhos em simultâneo, uma vez que estavam interligados, tendo a
proposta sido aprovada por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------

---- A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta, no sentido de

elucidar a Assembleia sobre os pontos em causa, tendo este referido que a apresentação
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dos documentos iria ser efetuada pelo Tesoureiro da Junta. Realçou que, pela primeira

vez na freguesia, assistiu-se a um fenómeno novo, o de auto-financiamento, ou seja, o
Executivo conseguiu alavancar o seu orçamento em aproximadamente vinte por cento,
pelos seus próprios meios. -------------------------------------------------------------------------------

---- O Tesoureiro, Rogério Aguiar, depois de lhe ser cedida a palavra, apresentou, de

forma breve, os documentos em análise, fazendo referência às receitas correntes, às
despesas correntes e de capital, tendo abordado o processo de alavancagem financeira
ocorrido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O vogal, João Vieira, pediu a palavra para solicitar esclarecimentos sobre qual era a

entidade que suportava a despesa com o transporte escolar, e se era a mesma dos anos
anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Foi concedida, novamente, a palavra ao Presidente da Junta, o qual informou que, os

protocolos eram realizados consoante a tipologia de transporte. Esclareceu que, nos

anos anteriores, a Escola Básica Integrada da Maia é que solicitava esclarecimentos

sobre quem poderia efetuar o transporte escolar, sendo a mesma a apresentar a
respetiva proposta. Mencionou que os taxistas existentes na freguesia, na altura que
efetuavam o transporte escolar via táxi, não apresentavam qualquer proposta. -------------

---- O vogal, Luís Tavares, solicitou o uso da palavra para pedir esclarecimentos sobre a

rubrica de comunicações. --------------------------------------------------------------------------------

---- Neste sentido, e após ter sido concedida a palavra, o Presidente da Junta interveio

para esclarecer que, a referida rubrica destinava-se às despesas com a internet e com
três telemóveis e um telefone fixo. ---------------------------------------------------------------------

---- Não havendo mais dúvidas, a Presidente da Mesa colocou os documentos a votação,

tendo sido aprovados por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------

---- Ponto Cinco – Delegação de competências na Junta de Freguesia a fim de celebrar

protocolos de cooperação com o Governo Regional e Instituições de Direito Privado e
Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- No sentido de esclarecer o ponto em análise, a Presidente da Mesa concedeu a

palavra ao Presidente da Junta, o qual informou que, no ano passado, o ponto de
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trabalhos relativo ao pedido de delegação de competências estava diferente, o qual
incluía a Câmara Municipal. Comunicou que, os protocolos com a Câmara Municipal

eram quadrianuais, pelo que não era necessário solicitar autorização à Assembleia para
a celebração dos mesmos, embora aquele Órgão tivesse sempre conhecimento dos
protocolos celebrados. ------------------------------------------------------------------------------------

---- Não havendo questões, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votação, tendo

sido aprovada por unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------------

---- Ponto Seis – Regulamento de funcionamento do Orçamento Participativo da

freguesia do Porto Formoso. -----------------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa facultou a palavra ao Presidente da Junta, no sentido de

apresentar o documento em apreciação, tendo este referido que, foi do entendimento do
Executivo que, as pessoas pudessem participar nos projetos da freguesia, sendo a
quantia destinada ao Orçamento Participativo correspondente a dez por cento do Fundo
de Financiamento de Freguesias. Transmitiu que, o Porto Formoso era a primeira

freguesia do concelho da Ribeira Grande, e, possivelmente, a primeira dos Açores a ter
uma iniciativa desta natureza. --------------------------------------------------------------------------

---- O vogal João Vieira, depois de lhe ter sido cedida a palavra, solicitou esclarecimentos

sobre a alínea c) do artigo sexto do regulamento, relativo a interesses comerciais ou
empresariais. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Presidente da Junta requereu a palavra para clarificar que as pessoas não poderiam

concorrer com projetos para beneficiação da sua atividade comercial ou industrial. -------

---- Por sua vez, o vogal João Vieira, solicitou esclarecimentos sobre quem apresentava as

propostas, se era apenas a Comissão de Acompanhamento. --------------------------------------

---- Neste sentido, o Presidente de Junta interveio para informar que, as pessoas que

quisessem participar, teriam que inscrever-se, elucidando que, a referida Comissão não
apresentava propostas. -----------------------------------------------------------------------------------

---- Foi concedida, novamente, a palavra ao vogal João Vieira, o qual alertou para a

necessidade das pessoas serem informadas do Orçamento Participativo. --------------------

---- Não existindo mais dúvidas, a Presidente da Mesa colocou o documento a votação,
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tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------- Ponto Sete – Alteração do Regulamento de Tabelas e Taxas. --------------------------------

---- Foi atribuída a palavra ao Presidente da Junta para apresentar a proposta em análise,

tendo aquele informado, de forma breve, em que consistia a alteração em apreciação.
Comunicou que, era da responsabilidade da Tutela proceder ao pagamento do

transporte escolar das crianças residentes apenas nos Moinhos. Elucidou que, o
Executivo não poderia prestar o serviço gratuitamente, pelo que, foi decidido cobrar a

quantia mensal de dez euros por criança. Esclareceu, ainda, que, para a Junta de
Freguesia poder cobrar as taxas do serviço de transporte escolar, as mesmas teriam de
figurar no Regulamento de Tabelas e Taxas da freguesia. -----------------------------------------

---- Não existindo questões, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votação, tendo

sido aprovada por unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa retomou a palavra para, nos termos do artigo vigésimo sexto do

Regimento, propor a aprovação em minuta, para efeitos imediatos, de todos os pontos da
ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------

--- Não havendo dúvidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------------------

---- E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão, 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 Secretária da Assembleia de Freguesia

(Patrícia da Graça Medeiros Teixeira)

(Catarina de Jesus Janeiro Araújo Viana)
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