REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 13/2016
Quadriénio 2013-2017
---- Aos onze dias de junho de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas, reuniu, em sessã o
ordiná ria, no edifı́cio sede da Junta de Freguesia de Porto Formoso, a Assembleia de
Freguesia, presidida pela sua presidente, Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira, com a
presença dos seguintes vogais: Catarina de Jesus Janeiro Araú jo Viana, Joã o Carlos Teixeira
Gonçalves e José Carlos Cabral Botelho, do Partido Socialista, e Diogo Filipe Gonçalves
Rodrigues, do Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------- Em representaçã o da Junta de Freguesia, tomou parte na sessã o o Presidente da Junta,
Emanuel Mendonça Furtado. ------------------------------------------------------------------------------- Deu-se inı́cio à sessã o, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia, tendo a Presidente da Mesa justificado a nã o comparê ncia da vogal Ana Maria
Janeiro Aguiar Silva, do Partido Socialista. Atendendo que a Mesa da Assembleia estava
incompleta e, nos termos do disposto no artigo dé cimo quarto do Regimento da
Assembleia, a Presidente da Mesa designou o vogal José Botelho para assumir as funçõ es
de segundo Secretá rio da Mesa durante a sessã o. ------------------------------------------------------ A Presidente da Mesa notificou os presentes das renú ncias de mandato dos vogais
Rafaela Filipa Silva Soares, Rafael Barbosa Raposo e Fá tima de Rosá rio Cabral Botelho, do
Partido Social Democrata, resultantes da falta injustificada à reuniã o de assunçã o de
funçõ es, de vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis, nos termos do nú mero seis do
artigo setenta e seis da Lei 169/99, de dezoito de setembro. Referenciou que, nos termos
do artigo dé cimo do Regimento da Assembleia de Freguesia, os trê s renunciantes deverã o
ser substituı́dos pelos trê s cidadã os imediatamente a seguir na lista, tendo sido
convocados os candidatos Milton Medeiros Custó dio, Fá bio Antó nio Silva Barbosa, e
Cristina da Graça Pacheco Melo, os quais nã o compareceram à sessã o. ------------------------
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---- Concernente à ata da sessã o anterior, a Presidente da Mesa interrogou a Assembleia se
existia alguma retificaçã o a fazer. Nã o havendo dú vidas, a ata foi aprovada por
unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------------------------- No que respeita à correspondê ncia recebida, a Presidente da Mesa distribuiu o
documento relativo à informaçã o trimestral, remetida pelo Presidente da Junta de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Posteriormente, a Presidente da Mesa retomou a palavra para questionar se existia
algum tema de utilidade autá rquica a colocar em apreciaçã o. -------------------------------------- O vogal José Botelho pediu o uso da palavra para solicitar esclarecimentos sobre a falta
de balizas no campo de futsal. ------------------------------------------------------------------------------ Por seu turno, o Presidente da Junta justificou que, no momento, nã o tinha
disponibilidade de pessoal por causa dos vá rios eventos que se aproximavam, e que iriam
ter lugar no Porto Formoso, designadamente, a “Caldeirada do Porto Formoso 2016” e o
“Ecologic Trail Run Azores”, assegurando que, iria, posteriormente, proceder à aquisiçã o
de balizas e redes. --------------------------------------------------------------------------------------------- Foi facultada a palavra ao vogal Joã o Gonçalves, o qual elogiou os funcioná rios da Junta
de Freguesia, pelos serviços de limpeza prestados. ---------------------------------------------------- O vogal José Botelho solicitou, novamente, a palavra para inquirir o Presidente da Junta
sobre os investimentos anunciados pelo Presidente da Câ mara Municipal da Ribeira
Grande, aquando da apresentaçã o pú blica efetuada na Casa do Povo do Porto Formoso. ---- Relativamente à questã o colocada, o Presidente da Junta informou que, o Executivo
pretendia um pavilhã o desportivo coberto, o qual estava previsto no programa eleitoral
da Junta de Freguesia, nã o figurando o mesmo no programa eleitoral da Câ mara Municipal.
Comunicou que, a Câ mara Municipal solicitou que a Junta de Freguesia doasse o espaço
do campo de futebol de onze, tendo sido negado, uma vez que, estava em causa a perda de
patrimó nio para a freguesia. No entanto o Presidente da Junta apresentou uma soluçã o
que passava pelo estabelecimento de um protocolo de cedê ncia de utilizaçã o, o qual o
Presidente da Câ mara anuiu, tendo este ficado de solicitar aos serviços jurı́dicos da
Câ mara a redaçã o e posterior envio para a Junta, para aná lise, envio esse que nunca se
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concretizou. O Presidente da Junta participou, ainda, que, posteriormente, tomou
conhecimento, atravé s de ofı́cio (sem numeraçã o) enviado, pelo Presidente da Câ mara, no
final do dia a dar nota que teria estado na Escola, nessa manhã , de que o pavilhã o
desportivo iria ser construı́do no recinto escolar da freguesia. O Presidente da Junta
manifestou o seu descontentamento, e noticiou que, procedeu a todos os
desenvolvimentos necessá rios com vista à construçã o do pavilhã o desportivo, com
recurso a financiamento atravé s de uma candidatura ao PRORURAL – Programa de
Desenvolvimento Rural da Regiã o Autó noma dos Açores. Mencionou que, foi, entã o, do
entendimento do Presidente da Junta e do Presidente da Câ mara, que o projeto a ser
executado na escola, fosse o projetado pela Junta de Freguesia. Colmatou, frisando que, o
Presidente da Câ mara teve que garantir duas questõ es, nomeadamente, a reabilitaçã o do
campo de futebol de onze, com a construçã o de uma zona de lazer, um circuito de
manutençã o e um polidesportivo com piso sinté tico, e a construçã o de um miradouro no
espaço do campo de futebol de cimento, a ser desenvolvido pela Junta de Freguesia. --------- Nã o tendo existido mais questõ es antes da ordem do dia, deu-se inı́cio à ordem de
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – 2.ª revisão orçamental da receita e da despesa do ano 2016. ------------- Ponto Dois – 2ª revisão e alteração do Plano Plurianual de Investimentos. ----------- A Presidente da Mesa propô s a discussã o e votaçã o, em simultâ neo, dos pontos um e
dois da ordem de trabalhos, uma vez que estavam interligados, tendo a proposta sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa atribuiu a palavra ao Presidente da Junta, para uma breve
apresentaçã o dos documentos em apreciaçã o, o qual referiu que, a revisã o orçamental da
receita resultou do acré scimo da receita das seguintes rubricas: Deslocaçã o do Grupo
Folcló rico do Porto Formoso ao Canadá – Turismo cultural, e Obras de Qualificaçã o do
Espaço Pú blico, no valor global de quarenta e oito mil cento e cinquenta euros,
provenientes do protocolo celebrado com a Secretaria Regional do Turismo e Transportes,
que originaram, por consequê ncia, um aumento das dotaçõ es da despesa, ocasionando
uma revisã o do Plano Plurianual de Investimentos. Explicou que, o Grupo de Folclore de
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Nossa Senhora da Graça do Porto Formoso, por forma a participar no festival “Mondial des
Cultures de Drummondville”, cuja despesa estava orçamentada em trinta mil euros,
carecia, ainda, de dezasseis mil euros. Desta forma, e considerada a importâ ncia do evento,
o Presidente da Junta reuniu-se com o Presidente do Governo Regional, e alguns membros
da direçã o do grupo de folclore, tendo sido garantida a verba de quinze mil euros, atravé s
da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, e o restante montante foi apoiado pela
Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- Nã o subsistindo mais dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciaçã o,
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------ Ponto Três – Aprovação da minuta do contrato interadministrativo de delegação
de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia. -------------------------------- No sentido de clarificar o ponto em aná lise, a Presidente da Mesa cedeu a palavra ao
Presidente da Junta, o qual referiu que, o contrato em questã o visava a transferê ncia de
cinquenta mil euros com vista à execuçã o, pela Junta de Freguesia, do Miradouro do Porto
e Requalificaçã o da Zona Envolvente. Notificou que, por exigê ncia do Municı́pio, a minuta
do contrato teria de ser aprovada na Assembleia de Freguesia, o que no seu entender nã o
seria necessá rio, uma vez que este ó rgã o, na sua sessã o, de dezembro do ano anterior, já
tinha autorizado a celebraçã o deste tipo de protocolos de cooperaçã o. --------------------------- Foi concedida a palavra ao vogal José Botelho, o qual questionou sobre o tipo de
material com que iria ser construı́do o referido miradouro. ---------------------------------------- O Presidente da Junta requereu o uso da palavra para transmitir que, o miradouro iria
ser executado em betã o e revestido com pedra de basalto.------------------------------------------- Nã o existindo mais questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciaçã o,
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------ Ponto Quatro – Discussão e votação da proposta, da Junta de Freguesia, para os
homenageados com a Medalha de Mérito do Porto Formoso, para o ano 2016. ---------- A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta para apresentar o
ponto em questã o, tendo este aludido que, de acordo com o Regulamento da Medalha de
Mé rito da freguesia do Porto Formoso, as pessoas ou instituiçõ es, que contribuı́ram de
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forma vincada para a freguesia, ou para as pessoas da freguesia, poderiam ser objeto de
homenagem, pelo que, foi do entendimento do Executivo que, todos os professores
primá rios que prestaram serviço, durante muito tempo, na freguesia, fossem
homenageados, uma vez que os serviços que prestaram foi um contributo indelé vel para
a formaçã o de diversas geraçõ es de portoformosenses. ---------------------------------------------- Nã o existindo questõ es, 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 de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- Nã o havendo 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)

(Catarina de Jesus Janeiro Araú jo Viana)
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