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PORTO FORMOSO
Ata nº 14/2016
Quadriénio 2013-2017
---- Aos oito dias de outubro de dois mil e dezasseis, 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: Joã o Carlos Teixeira Gonçalves, José Carlos Cabral Botelho, Ana Maria
Janeiro Aguiar Silva e Diogo Filipe Amaral Furtado, 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, que se fez acompanhar do Tesoureiro da Junta, Rogé rio
Medeiros Aguiar, e da Secretá ria da Junta, Ana Carolina Pinto. ------------------------------------- Deu-se inı́cio à sessã o, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia. Considerando que a Mesa da Assembleia estava incompleta e, nos termos do
disposto no artigo dé cimo quarto do Regimento da Assembleia, a segunda Secretá ria da
Mesa, a vogal Ana Silva, passou a substituir a primeira Secretá ria da Mesa, tendo a
Presidente da Mesa designado o vogal José Botelho para assumir as funçõ es de segundo
Secretá rio da Mesa durante a sessã o. -------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa informou os presentes da renú ncia de mandato da vogal
Catarina de Jesus Janeiro Araú jo Viana, do Partido Socialista, a qual apresentou o seu
pedido de renú ncia de mandato, em trinta de junho, alegando motivos de ordem pessoal,
e das renú ncias de mandato dos vogais Milton Medeiros Custó dio, Fá bio Antó nio Silva
Barbosa e Cristina da Graça Pacheco Melo, do Partido Social Democrata, resultantes da
falta injustificada à reuniã o de assunçã o de funçõ es, de onze de junho de dois mil e
dezasseis, nos termos do nú mero seis do artigo setenta e seis da Lei 169/99, de dezoito
de setembro. Referiu que, nos termos do artigo dé cimo do Regimento da Assembleia de
Freguesia, os renunciantes deverã o ser substituı́dos pelos cidadã os imediatamente a
seguir na lista, tendo sido convocados os candidatos Diogo Filipe Amaral Furtado, do
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Partido Socialista, e Telmo Botelho Moniz, ú ltimo elemento da lista do Partido Social
Democrata, nã o tendo este comparecido à sessã o. Verificada a identidade e legitimidade
do candidato Diogo Furtado, deu-se por efetuada a substituiçã o. --------------------------------- Apó s facultada a palavra, o Presidente da Junta teceu algumas consideraçõ es sobre as
renú ncias de mandato do Partido Social Democrata, frisando que, o vogal Diogo Rodrigues
foi o ú nico sobrevivente, e o ú nico com vontade de contribuir para os problemas da
freguesia. O Presidente da Junta expressou a sua perplexidade com a situaçã o,
mencionando que, durante a campanha eleitoral das autá rquicas de dois mil e treze, o
candidato do Partido Social Democrata achincalhou o slogan do Partido Socialista
(Acreditar, Renovar e Avançar), tendo referido, citando, ipsis verbis,:“Renovar é com gente
nova e não com os mesmos dos ultimos anos, que estiveram ao lado desta mesma politica
que fez estagnar o nosso Porto Formoso”; “Acreditar tem de ser em quem esteve estes ultimos
anos na oposição contra esta política”; “Avançar nunca poderá ser, com quem andou sentado
e ao lado de quem lá esteve estes ultimos anos!”. ---------------------------------------------------Salientou que fez campanha eleitoral pela positiva, sem negativismos, sem calú nias tendo
explicando à s pessoas as nossas ideias e projetos, com verdade e civilizadamente, o que
se revelou mais importante para os portoformosenses. Elucidou que, o que transpareceu
à s pessoas que votaram na lista do Partido Social Democrata foi que viram o seu voto no
lixo, deixando-os sem representaçã o no ó rgã o por excelê ncia da democracia, na nossa
terra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, reafirmou que temos uma junta de freguesia que se preocupa com os problemas
reais das pessoas, como é o caso da chaga social do desemprego, fazendo um esforço
financeiro gigantesco para proteger as famı́lias portoformosenses, garantindo-lhes um
trabalho com dignidade e um rendimento mensal para fazer face à s suas necessidades
mais prementes, tendo considerado que é també m um contributo indireto para o
revitalizar da economia local fazendo com que circule mais dinheiro na freguesia,
insistindo que essa é a prioridade má xima do executivo da freguesia – o combate à chaga
social do desemprego. -----------------------------------------------------------------------------------
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---- A Presidente da Mesa informou que, iria proceder-se à eleiçã o, por escrutı́nio secreto,
do segundo Secretá rio da Mesa, considerando que, nos termos da lei, a segunda Secretá ria
da Mesa passaria a desempenhar as funçõ es de primeira Secretá ria. Foi, entã o, eleito o
vogal José Botelho, como segundo Secretá rio da Mesa, com a maioria dos votos a favor. ----- Relativa à ata da sessã o precedente, a Presidente da Mesa interrogou a Assembleia se
existia alguma retificaçã o a fazer. Nã o havendo correçõ es, a ata foi aprovada por
unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------- No que concerne à correspondê ncia recebida, a Presidente da Mesa procedeu à
distribuiçã o do documento alusivo à informaçã o trimestral, remetida pelo Presidente da
Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- Posteriormente, a Presidente da Mesa reouve a palavra para perguntar se existia
alguma maté ria de interesse autá rquico a colocar em aná lise. ------------------------------------- O vogal José Botelho pediu o uso da palavra para, solicitar esclarecimentos sobre duas
questõ es. A primeira referia-se à obra do campo de futsal, situado na rua Nossa Senhora
da Graça, tendo transmitido que, ouviu crı́ticas em relaçã o ao mesmo, designadamente,
que, aquela obra apenas iria ser finalizada no ú ltimo ano de mandato da Junta de Freguesia
por causa das eleiçõ es autá rquicas. Salientou que, o piso do campo de futsal nã o oferecia
condiçõ es de segurança para jogar. Por ú ltimo, inquiriu o Executivo sobre o motivo dos
idosos nã o poderem continuar a jogar à s cartas, como faziam anteriormente na Casa do
Povo, sugerindo ao Executivo que deveria preocupar-se com esta situaçã o. ------------------- Foi permitida a palavra ao vogal Joã o Teixeira, o qual informou da ocorrê ncia de
despejo de estrume, atrá s das casas da Rua Nossa Senhora da Graça, o que tem originado
mau cheiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Diogo Furtado, solicitou a palavra para averiguar o Executivo sobre a
possibilidade da freguesia ter uma rede wireless gratuita, no jardim junto à Igreja. ---------- A Presidente da Assembleia retomou a palavra para, questionar o Executivo sobre a
data prevista para o inı́cio da obra do pavilhã o desportivo. ----------------------------------------- Relativamente à primeira questã o, o Presidente da Junta transmitiu que, o campo de
futsal iria ser, brevemente, objeto de obras. Referiu que, anteriormente, existia um parque
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de infantil degradado, o qual colocava a vida das crianças em risco. Alertou, també m, para
o facto do piso do campo nã o ter condiçõ es para jogar. Por fim, sublinhou que, as eleiçõ es
que se avizinham nã o tê m qualquer relaçã o com a conclusã o da supradita obra, tendo
informado que já foram encomendadas as redes, as balizas e um produto para o piso. No
que respeita à questã o dos idosos, informou que, a Casa do Povo do Porto Formoso
concorreu a um projeto para a criaçã o de um Centro de Dia de Idosos, nã o fazendo sentido
a Junta de Freguesia concorrer també m. Comunicou, ainda, que, o mencionado centro está
dependente da aprovaçã o do Instituto da Segurança Social. Em relaçã o à situaçã o do
estrume das terras, noticiou que, o Có digo de Posturas do Municı́pio, estabelece que nã o
pode ser deitado este tipo de estrume a menos de cinquenta metros das habitaçõ es,
informando que, qualquer pessoa poderá apresentar denú ncia ao Serviço de Proteçã o da
Natureza e do Ambiente, pertencente à Guarda Nacional Republicana. No que concerne à
internet pú blica, o Presidente da Junta relembrou que, no seu manifesto eleitoral, existia
sete grandes pilares, nomeadamente, açã o social/terceira idade; educaçã o e cultura;
desporto e juventude; turismo, ambiente e lazer; agricultura e pescas; rede viá ria e
administraçã o autá rquica, na qual estava previsto dotar de rede wireless a zona
envolvente à Junta de Freguesia, investimento ainda nã o concretizado devido a questõ es
que se prendem com a seguranças dos servidores da pró pria Junta e pelo facto dos seus
serviços administrativos estarem no edifı́cio da Casa do Povo. Por fim, e em relaçã o ao
pavilhã o desportivo, o Presidente da Junta leu o ofı́cio enviado, a trinta de agosto, à
Câ mara Municipal da Ribeira Grande, a solicitar informaçã o sobre o andamento do
projeto, bem como a respetiva data de inı́cio das obras, tendo obtido resposta, a vinte e
seis de setembro, a informar que, o mencionado projeto estava em fase de elaboraçã o,
prevendo-se iniciar-se a obra o mais breve possı́vel. Manifestou o seu desagrado,
relembrando que, estavam previstos quinhentos e vinte mil euros no orçamento
camará rio, dos quais duzentos e cinquenta mil estavam considerados como verba nã o
definida, e a trê s meses do fim do ano, nem um euro foi executado. ------------------------------- Nã o tendo existido mais questõ es antes da ordem do dia, deu-se inı́cio à ordem de
trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------4
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---- Ponto Um – 3.ª revisão orçamental da receita e da despesa do ano 2016. ------------ Ponto Dois – 3ª revisão e alteração do Plano Plurianual de Investimentos e de
Atividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 concedeu a palavra ao Presidente da Junta, para uma breve
exposiçã o dos documentos em apreciaçã o, o qual solicitou permissã o para que o
Tesoureiro da Junta usasse da palavra para apresentar os mencionados pontos. -------------- O Tesoureiro, Rogé rio Aguiar, começou por referir que, a revisã o orçamental da receita
resultou das seguintes rubricas de receita: protocolo celebrado com a Secretaria Regional
do Ambiente e Mar, no valor de quatro mil duzentos e quarenta euros; protocolo com a
Secretaria Regional do Turismo e Transportes, no montante de cinco mil cento e trinta
euros, referente a quinze por cento do valor correspondente a dois mil e quinze, e ao
protocolo celebrado com a Câ mara Municipal da Ribeira Grande, no valor de cinquenta
mil euros, destinado à obra de construçã o do Miradouro do Porto e requalificaçã o da zona
envolvente, que originaram, por consequê ncia, um aumento das dotaçõ es da despesa,
originando uma revisã o do Plano Plurianual de Investimentos e de Atividades. --------------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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