Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 15/2009
Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, nesta cidade de Portimão, na sede da Junta de Freguesia de Portimão, sita
na Praça da República, nº 25, 8500-540, reuniram em sessão ordinária de Assembleia
de Freguesia de Portimão, os seguintes elementos: --------------------------------------------Filipe Mesquita Vital, Presidente da Mesa, Maria Fernanda Neves da Silva, 1ª
Secretária, João Carlos Monteiro, António Alves Alferes Pereira, Ana Cristina Calvinho,
Dionísio António dos Santos Filipe, Idalina Maquedones e Amílcar de Sousa Bentes,
pelo Partido Socialista; José Francisco Conceição Sanches, pela CDU; Ana Carla
Estrela da Silva Abreu, Vasco António Guerreiro Carapucinha, António Luís Santos
Marcelo, Maria Gabriela Silva, José António Cabeça e Ricardo Jorge Rodrigues da
Silva, pela Coligação Portimão Primeiro, Simeão Leonor Quedas, pelo Bloco de
Esquerda e Ângela Margarida Gomes, pela Solução por Portimão. --------------------------A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------1º. Período de intervenção do público; --------------------------------------------------------------2º. Período de antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------------3º. Apreciação e Votação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão referentes ao
ano de 2008; -----------------------------------------------------------------------------------------------4º. Apreciação do Inventário de todos os bens; ---------------------------------------------------5º. 1.ª Revisão Orçamental; ---------------------------------------------------------------------------6º. Informação da Presidente da Junta. -------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o Presidente da Mesa, Filipe Mesquita Vital, procedeu à leitura dos
pedidos de substituição. Neste âmbito, Amílcar Bentes entrou em substituição de João
Miguel Júdice e Idalina Maquedones em substituição de Estela dos Reis Alves
Belchior, ambos da bancada do PS. -----------------------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente da Mesa faz a leitura da correspondência da Câmara
Municipal de Portimão, dando resposta às questões colocadas pelas moções da
sessão anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------Dentro do período de intervenção do público, inscreveu-se a Sr.ª D. Célia Catarino,
residente na Horta da Raminha, referindo algumas questões na zona de residência: as
árvores não são cortadas, chegam a entrar para dentro das marquises das casas, a
zona está com pouco asseio, os jardins estão abandonados, cheios de erva e a relva
maltratada; os postes de iluminação estão colocados encostados às marquises dos
prédios, o que facilita a falta de segurança. -------------------------------------------------------Reunião: 20/04/2009
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Não havendo mais inscrições para o período de intervenção do público, passa-se ao
ponto 2 da ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia em que Simeão
Quedas, da bancada do BE, lê uma moção que se manifesta contra o imposto da
água. A referida moção foi aprovada por maioria com 10 votos (bancadas da
Coligação Portimão Primeiro, Solução por Portimão, CDU, BE e 1 voto da bancada do
PS) e 7 abstenções da Bancada do PS. ------------------------------------------------------------De seguida, Vasco Carapucinha lê uma moção em seu nome e de Gabriela Silva que
alerta para o exagero do desnivelamento das lombas que estão executadas na cidade,
fundamentalmente as que estão junto às escolas e na V3, para além de estarem mal
sinalizadas. A referida moção foi aprovada por maioria. ---------------------------------------De seguida, José Cabeça solicita a oportunidade para fazer algumas reparações e
pedidos de esclarecimento a esta Assembleia, a saber: 1. gostaria de saber qual a
entidade que fiscaliza os acabamentos dos trabalhos feitos pela empresa de gás
canalizado, pois abrem os roços no pavimento para colocação do cabo de fibra óptica,
e depois não se responsabilizam por tapar; 2. para quando a construção de uma
passagem aérea ou subterrânea na V6, junto à já existente na zona do Lidle e
Continente para deficientes ou pessoas com carros de criança; a mesma situação se
coloca na Estrada de Lagos – Cabeço do Mocho, junto ao E.Leclerc; 3. qual a utilidade
da existência de um sinal de sentido obrigatório em frente da Rua do Impasse à Poeta
António Aleixo, uma vez que o trânsito é feito em sentido contrário a essa rua e a esse
sinal (junto do antigo Centro de Saúde); 4. deverá ser feita uma limpeza no terreno por
detrás do Sindicato, na Rua do Bispo; 5. o estado da calçada junto ao antigo DTPU, na
Rua Quinta do Bispo. ------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos à Mesa, o Sr. Presidente coloca a acta da sessão anterior
à votação e é aprovada por maioria. ----------------------------------------------------------------Passando-se ao ponto 3 da agenda de trabalhos, “Apreciação e votação da Conta
de Gerência e Relatório de Gestão referentes ao ano de 2008”, Vasco Carapucinha
solicita à Mesa a alteração da ordem de trabalhos, sugerindo que se passasse de
imediato ao ponto 4, ou seja, “Apreciação do Inventário de todos os Bens”, solicitação
que foi acordada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------Passando-se, então ao referido ponto 4 da agenda de trabalhos, Vasco Carapucinha
coloca algumas questões: questiona o significado da rubrica “Casas de Função”, que
equipamentos estão contidos na rubrica “Outras construções” e na rubrica
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“Instrumentação médica” verifica-se que o valor de €16.240,00 é colocado em abate e
amortização, simultaneamente; a mesma situação se passa com a rubrica “Outro
Equipamento Específico” que foi adquirido e abatido ao mesmo tempo. -------------------A Sr.ª Presidente da Junta esclarece que “Casas de função” é a designação inserida
no CIBE e que no caso, se refere aos honorários do projecto de arquitectura da sede
da Junta, que teve de sofrer reavaliação em relação ao valor da sede; na rubrica
“Outras construções” inscreve-se a construção do parque infantil na Alameda; o valor
de €16.200,00 inscritos na rubrica “Instrumentação médica” refere-se à aquisição da
máquina Gama Probe oferecida pela Junta de Freguesia ao CHBA que, ao ter sido
adquirida teve de entrar no património e, por consequência, ao ter sido oferecida teve
de ser abatida; a mesma explicação para “Outro Equipamento específico”, que se
refere a material informático adquirido pela Junta e oferecido a diversas Associações. Passa-se, de seguida, à “Apreciação e votação da Conta de Gerência e Relatório
de Gestão referentes ao ano de 2008”. Neste contexto, Vasco Carapucinha
questiona, no âmbito dos fluxos de caixa e no que se refere às receitas, na rubrica
06050101, nos protocolos com a Câmara Municipal, em 31 de Outubro, estava
inserido um valor de €230.440,00 e em 31 de Dezembro aparece um valor de
€216.800,00; por outro lado, nas entradas de capital, verificamos um valor de
€381.000,00, quando o protocolo de construção da sede a Câmara diz que é um valor
de €391.200,00; há ainda um erro na soma dos recebimentos. ------------------------------A Sr.ª Presidente da Junta esclarece que houve necessidade de retirar dinheiro da
rubrica 06050101, para colocar na rubrica da construção da sede, ou seja, a rubrica
10050101, daí as diferenças surgidas no fim do ano. -------------------------------------------Não havendo mais questões a colocar, a Conta de Gerência e Relatório de Gestão
referentes ao ano de 2008 é colocada à votação, sendo aprovada por maioria com 9
votos a favor das bancadas do PS e da CDU; 2 votos contra de Vasco Carapucinha e
Gabriela Silva e 6 abstenções das restantes bancadas. ---------------------------------------Passando-se ao ponto 5, “1.ª Revisão orçamental” a Sr.ª Presidente da Junta
explica que a revisão deveu-se à transferência do saldo da gerência anterior. -----------Passando-se ao último ponto da agenda de trabalhos, informação da Presidente da
Junta, esta põe-se à disposição para possíveis esclarecimentos. ----------------------------José Sanches questiona quais foram as decisões do Conselho de Segurança. ---------A Sr.ª Presidente informa que foram apresentados resultados estatísticos por parte
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das diversas forças de segurança, em que a PSO informou não ter havido acréscimo
da insegurança em relação ao ano anterior. -------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições para pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente da
Mesa, dá por encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, Não havendo mais
inscrições para pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente da Mesa, dá por
encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 23 horas e 20 minutos. ----A Mesa da Assembleia de Freguesia,
O Presidente da Mesa
_______________________________
A 1ª Secretária
_______________________________
O 2º Secretário
_______________________________
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