REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 09/2015
Quadriénio 2013-2017
---- Aos trê s dias de outubro de dois mil e quinze, 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: Joã o Carlos Teixeira Gonçalves, José Carlos Cabral Botelho,
Ana Maria Janeiro Aguiar Silva e Diogo Filipe Amaral Furtado, do Partido Socialista. ------

---- 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. -----------------------------------

---- A Presidente da Mesa justificou a nã o comparê ncia da vogal Catarina de Jesus Janeiro

Araú jo Viana, 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 substituı́da

pelo vogal Diogo Furtado. Atendendo 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. -------------------------------------------------------

---- Deu-se inı́cio à sessã o, tendo a Presidente da Mesa apresentado os pedidos de renú ncia

de mandato, enviados pelas vogais do Partido Social Democrata: Carla Patrı́cia da Ponte

Silva, datado de trinta de junho, e Maria Joã o Teixeira Cabral, datado de vinte e oito de
setembro, as quais alegaram motivos de ordem pessoal. A Presidente da Mesa informou

que, convocou os vogais Rui Filipe Amaral Laureano, Paulo Cé sar Teixeira Carreiro, Daniel
Cabral Costa e Jorge Fernando Silva Sá , para substituiçã o dos vogais renunciantes, nã o
tendo nenhum deles comparecido, nem solicitado a sua substituiçã o. -------------------------
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---- Relativamente à ata da sessã o anterior, a Presidente da Mesa averiguou a Assembleia

se existia alguma dú vida em relaçã o à referida ata, tendo esta sido aprovada por
unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------------------------------------

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

distribuiçã o do documento relativo à informaçã o trimestral do Presidente da Junta de

Freguesia. Comunicou, ainda, que, de acordo com o deliberado na ú ltima sessã o da
Assembleia de Freguesia, ocorrida a vinte e sete de junho, remeteu, em dois de julho, um
ofı́cio à Câ mara Municipal da Ribeira Grande, a solicitar informaçã o sobre as obras ilegais

existentes na Praia dos Moinhos, e as soluçõ es previstas pela Edilidade para resolver a

situaçã o. Informou, que, foi convocada, atravé s de ofı́cio, para uma reuniã o com o
Presidente da Câ mara e a Arquiteta Só nia Matos, que ocorreu no dia quinze de julho, tendo
sido referido que a responsabilidade pela situaçã o competia à Secretaria Regional do Mar,
Ciê ncia e Tecnologia. --------------------------------------------------------------------------------------

---- Posteriormente, a Presidente da Mesa reouve a palavra para questionar se existia

algum tema de interesse autá rquico a colocar em apreciaçã o. -----------------------------------

---- A Presidente da Mesa atribuiu a palavra ao vogal Joã o Gonçalves, o qual elogiou o

trabalho prestado pelos funcioná rios a cargo da Junta de Freguesia, que tinham
colaborado nas limpezas durante as festividades em Honra de Nossa Senhora da Graça.

Por fim, sugeriu ao Presidente da Junta a execuçã o de trilhos pedestres na Ponte, uma vez
que é um local histó rico. ----------------------------------------------------------------------------------

---- O vogal José Botelho, depois de lhe ser facultada a palavra, solicitou esclarecimentos

sobre a situaçã o da proposta que apresentou para o Orçamento Participativo de 2015. ---

---- Por seu turno, a Presidente da Mesa questionou o Presidente da Junta se já tinha sido

auscultado pelo Presidente da Câ mara Municipal, para efeitos da elaboraçã o das Grandes
Opçõ es do Plano, e caso já tivesse sido, se poderia informar sobre quais eram os

investimentos a serem concretizados no pró ximo ano. Solicitou, ainda, esclarecimentos
sobre a veracidade da notı́cia que tinha lido no jornal Açoriano Oriental, referente à

realizaçã o de um trilho pedestre entre a freguesia da Maia e o Porto Formoso e, por fim,
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requereu informaçã o sobre os investimentos efetuados até a data, pela Câ mara Municipal
da Ribeira Grande. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Presidente da Junta informou que os trilhos pedestres estavam na moda, estando em

processo de re-homologaçã o o trilho do chá . Quanto ao trilho pedestre entre a Maia e
Porto Formoso, referiu que já tinham havido conversaçõ es com o Presidente da Junta da

freguesia vizinha da Maia, no sentido de essa situaçã o vir a ser uma realidade. Referiu,
ademais, que a notı́cia veiculada na comunicaçã o social aconteceu à revelia do seu

conhecimento. Quanto à proposta do Orçamento Participativo da freguesia do Porto

Formoso, afirmou que a mesma foi aprovada – a construçã o de um pequeno campo de

futebol para as crianças. Relativamente à auscultaçã o ao Presidente da Junta, pelo
Presidente da Câ mara, referiu que estava agendada uma reuniã o para dia vinte e um,

tendo sido, por ele, cancelada e reagendada para dia seis de outubro. Atinente aos
investimentos feitos pela Câ mara Municipal no Porto Formoso, disse que o que foi feito
durante estes dois anos pela Edilidade foi praticamente nada e nã o se pode considerar
como investimentos. --------------------------------------------------------------------------------------

---- Nã o tendo existido mais questõ es antes da ordem do dia, deu-se inı́cio à ordem de

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

---- Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------

---- Ponto Um – 3.ª Revisã o Orçamental da receita e da despesa do ano 2015 ----------------

---- Ponto Dois – 2º Revisã o e alteraçã o 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 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 apresentaçã o

dos documentos iria ser efetuada pelo Tesoureiro da Junta, tendo pedido autorizaçã o para
tal. A Presidente da Mesa, autorizando, deu o uso da palavra ao Tesoureiro da Junta para
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---- O Tesoureiro, Rogé rio Aguiar, depois de lhe ser concedida a palavra, apresentou os

documentos, referindo que foi assinado um protocolo com a Secretaria Regional do

Turismo e Transportes, no valor de doze mil setecentos e cinquenta euros, o que resultou
num aumento simultâ neo da receita e da despesa, originando um investimento na rubrica
de parques e jardins. --------------------------------------------------------------------------------------

---- 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 2ª Secretá ria da Assembleia de Freguesia

(Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira)

(Ana Maria Janeiro Aguiar Silva)
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