Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 2/2013
Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, 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: ----------------------------------------------------------------------------------Ilídio da Conceição Guerreiro Poucochinho, Presidente da Assembleia de Freguesia; Amílcar
de Sousa Bentes, 1º Secretário, Henrique Oliveira Waldeman Lúcio da Silva, 2º Secretário,
José Carlos Nunes Lourenço, Cláudio José Marreiros Ventura, António Alexandre Mimoso
Correia, António Paulo de Brito Vitorino, Filipa Alexandra Severino Florêncio, pelo Partido
Socialista; Márcio Filipe Costa Marques, Ângela Margarida Correia Vieira Gomes, pelo
Partido Social Democrata, Custódio Manuel Milhano Coelho, Sara Rosado, Eduarda Paula
Neto de Andrade, Armando José Martins Santana Marques, pela coligação Servir Portimão,
Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira, Hélder José Porfírio de Jesus, Célia Maria Ferreira
Correia Alfarroba da Silva, pelo Bloco de Esquerda, Vasco Goia dos Reis Gomes Trindade,
Paulo António Guerreiro da Silva Pereira, pela CDU. ----------------------------------------------------A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------1.
2.
3.
4.

Período de intervenção do público;
Período de antes da ordem do dia;
Eleição de um vogal do Executivo da Junta de Freguesia
Discussão e Votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano da Junta
de Freguesia de Portimão para o ano de 2014;
5. Informação do Presidente da Junta.
Aberta a sessão, o Presidente da Mesa, Ilídio Poucochinho, cumprimentou e desejou um bom
mandato a todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, procedeu à leitura dos
pedidos de substituição de Sonia Filipa Louzeiro Quaresma Oliveira do PS que foi substituída
por Claudio Ventura; de Nuno Campos Inácio e de João Paulo dos Santos Barnabé da
Coligação Servir Portimão que foram substituídos por Custódio Coelho e Sara Rosado
respectivamente; e à leitura da correspondência recebida. ---------------------------------------------------Dando início aos trabalhos, e de acordo com o ponto nº 1- Período de intervenção do
público - O Presidente da Mesa, Ilídio Poucochinho, questionou o público presente em
matéria de intervenção. Pediu a palavra o Sr. César Barata que questionou a Assembleia sobre
o acesso das pessoas, com mobilidade condicionada, às sessões publicas uma vez que o edifício
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da Junta de Freguesia carece de infra-estruturas adequadas. ------------------------------------------------Pediu a palavra o Presidente da Junta, Álvaro Bila, que concordou com o facto de o edifício
não possuir condições de acesso aos deficientes e informou, ser seu desejo, que a mudança de
instalações, para uma nova sede, se torne realidade no presente mandato. -----------------------------Pediu a palavra Mário Freitas que começou por desejar as maiores felicidades aos novos órgãos
da Assembleia e do executivo da Junta de Freguesia de Portimão e congratulou-se com o facto
de a sala se encontrar com muito público, desejando que esta situação seja uma constante ao
longo da legislatura que se inicia. -----------------------------------------------------------------------------------De seguida, Mário Freitas, apresentou algumas situações que se encontram por resolver
nomeadamente a permanência de placas que assinalam obras a realizar, quando as mesmas já
se concluíram, a presença de muitos carros abandonados por toda a cidade e o facto de,
passados dois meses após o fim da campanha eleitoral, ainda existir muita propaganda eleitoral
por retirar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar a sua intervenção, Mário Freitas, pediu autorização para ler um artigo de sua
autoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, pediu a Mário Freitas que fosse
breve, devido à limitação de tempo do período de intervenção do público, para permitir a
intervenção de outros munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------Mário Freitas não gostou do pedido de o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, recusou-se a ler o artigo e disse que conhecia as regras da casa uma vez que, nas
duas últimas legislaturas, foi uma presença assídua nas Assembleias de Freguesia de Portimão.
O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, voltou a pedir a Mário Freitas que
continuasse mas, perante a recusa deste em continuar, questionou o público em matéria de
intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, Álvaro Bila, que relativamente aos
assuntos mencionados, por Mário Freitas, disse que, embora a maior parte deles seja da
competência da Câmara Municipal de Portimão, iria envidar todos os esforços para que fossem
tratados o mais rapidamente possível. -----------------------------------------------------------------------------No que respeita à propaganda eleitoral, Álvaro Bila, confirmou a necessidade de se elaborar
um regulamento para a afixação dos cartazes e no que refere às placas de trânsito, Álvaro Bila,
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informou que iria ser uma das competências da Junta de Freguesia e que, assim que o
orçamento o permitisse, iria tratar do assunto. -------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que esclareceu que a propaganda
eleitoral é um direito que pertence às forças políticas e não pode ser delimitado por um
regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Garrancho que, relativamente à propaganda eleitoral, disse ser seu
entender que, ao existir um prazo para colocar os cartazes, também deverá haver um prazo para
os retirar e questionou Vasco Trindade sobre essa matéria. -------------------------------------------------Pediu a palavra Eduarda Andrade, da Coligação Servir Portimão, que disse não ter sido
necessário recorrer à legislação, para retirar os cartazes, por considerar um dever cívico faze-lo
e, no dia a seguir às eleições, a Coligação a que pertence retirou todo o material das ruas, à
excepção de um cartaz, da responsabilidade de uma empresa contratada para o efeito, e que
apenas o retirou dias mais tarde. -------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Ricardo Palet que questionou o executivo relativamente a uma notícia que dava
conta de o eventual fecho da ETIC e mudança para a cidade de Faro. ---------------------------------Álvaro Bila respondeu que ainda não tinha lido a notícia mas, segundo lhe foi dito, a situação
prende-se com o facto de apenas 30% dos alunos pertencerem ao concelho de Portimão e de
lhes ter sido cedidas instalações no mercado de Faro. ---------------------------------------------------------Pediu a palavra o 2º Secretário da Mesa de Assembleia, Henrique Silva, que cumprimentou
todos os presentes e pediu a todos os membros da Assembleia que se identificassem antes de
intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henrique Silva, considerou pertinente a intervenção de o munícipe César Barata, e disse que
sendo este um edifício histórico, o seu traçado não pode ser alterado por a carga burocrática
para o fazer ser bastante complexa e disse, ser sua convicção, que o executivo da Junta de
Freguesia de Portimão tudo fará para que os munícipes, com mobilidade condicionada, possam
participar nas Assembleias de Freguesia como é seu direito. ------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção Henrique Silva, 2º Secretário da Mesa de Assembleia,
disse ainda, no que respeita à intervenção de Mário Freitas, que, tendo em conta a sua
experiencia em matéria de presenças na Assembleia de Freguesia, teria feito todo o sentido que
tivesse informado a Mesa da extensão da sua intervenção; quanto às questões colocadas,
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Henrique Silva, disse que as mesmas já vem de trás e que, presentemente, existem questões
muito mais pertinentes, actuais e que estão muito mais na ordem do dia do que propriamente
situações que, apesar de merecerem a atenção de todos, já vêm de trás, considerando necessário
dar um salto em frente. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra César Barata que disse que o facto de conseguir subir as escadas, não lhe tira o
direito de falar por todos aqueles que não o conseguem fazer. ----------------------------------------------Pediu a palavra Mário Freitas que disse que nas duas legislaturas anteriores nunca foi
necessário inscrever-se pelo que o publico deveria ter sido informado dessa alteração. --------------Prosseguindo a Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia, Ilídio
Poucochinho, passou ao ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia. -----------------------O Presidente da Mesa, Ilídio Poucochinho, informou a Assembleia que chegaram à mesa duas
moções do Bloco de Esquerda e quatro da CDU. -------------------------------------------------------------De seguida Miguel Madeira, da bancada do BE, procedeu à leitura da Moção nº 1 cujo teor
aqui se anexa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que cumprimentou todos
os presentes e recomendou que a Moção fosse alterada no sentido de solicitar um
esclarecimento à capitania sobre o assunto e não de afirmar que a mesma proibiu a prática da
pesca no molhe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Madeira, da bancada do BE, concordou com a recomendação de Antonio Vitorino, da
bancada do Partido Socialista e alterou a Moção. ------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da Coligação Servir Portimão, que esclareceu que os rios
não têm lados mas sim margens e que, não querendo ser advogado do Diabo, até porque
também gosta de pescar, é sua opinião que a presente situação deve-se, em grande parte, à falta
de civismo de alguns pescadores que por lá proliferam. -------------------------------------------------------O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, pediu a Filipe Santos, secretário da
Junta de Freguesia de Portimão, que na qualidade de jurista e de pescador, desse a sua opinião
sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Filipe Santos, Secretário da Junta, cumprimentou todos os presentes e iniciou a sua intervenção
dizendo que, em 2007, saiu uma proibição à prática da pesca em molhes, proibição essa que foi
alterada em 2009 e que, tendo o molhe de Portimão uma particularidade, que é o meio molhe,
por diversas vezes deslocou-se à Capitania, pedindo esclarecimentos sobre o assunto,
esclarecimentos esses que nunca foram dados, de uma forma clara e precisa, e que alguns
agentes disseram que o meio molhe não teria importância e outros disseram que seria um
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eventual embarcador e que a legislação proíbe a pesca a menos de 100 metros de um
embarcador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção Filipe Santos, secretário da Junta de Freguesia, considerou
a Moção do BE pertinente, tendo em conta que houve uma alteração comportamental, sem que
tenha havido uma alteração na legislação, pelo que aconselha que o teor da Moção seja alterado
conforme sugestão da bancada do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------Após a leitura da Moção rectificada, por Miguel Madeira, da bancada do BE, o Presidente da
Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, colocou a moção a votação tendo sido aprovada por
maioria, conforme quadro seguinte:

Votações

PS

Votos a favor

7

Abstenções

SP
4

PSD/PPD

BE

CDU

Total

3

3

2

15
4

Votos contra

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a
Miguel Madeira, da bancada do BE, que leu a Moção nº 2, cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 2, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
cumprimentou todos os presentes e disse que, na sua opinião, esta Moção não se aplicava ao
município de Portimão. -------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Madeira, da bancada do BE, respondeu que na Moção não está escrito que se aplica,
especificamente, ao município de Portimão esclarecendo que a mesma se dirige aos municípios
em geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que
pensava que se estava a tratar de assuntos de Portimão, pelo que pediu desculpa.-------------------Miguel Madeira, da bancada do BE, respondeu que a nossa terra não existe separada das
outras e que uma crise num sítio acaba por afectar também Portimão.-----------------------------------Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou a moção a votação tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:
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Votações

PS

Votos a favor

7

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

1

3

2

13

Abstenções
Votos contra

4

2

6

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a Vasco
Trindade, da bancada do CDU, que leu a Moção nº 3, cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 3, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------

Pediu a palavra Eduarda Andrade, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que o
tema da Moção tem sido debatido pelo BE, na pessoa de João Vasconcelos, e que a Câmara
Municipal de Portimão também já deu o seu parecer, mas que, embora, não sendo
responsabilidade da Junta de Freguesia de Portimão, é sempre bom falar no assunto. -------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que discordou de Eduarda Andrade
por considerar que a Junta de Freguesia tem a responsabilidade de representar os seus fregueses
por ser uma situação que afecta e degrada as condições de vida de todos e como tal diz respeito
ao órgão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou a moção a votação tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:
Votações

PS

SP

PSD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

3

3

3

2

18

Abstenções

1

1

Votos contra

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a Vasco
Trindade, da bancada do CDU, que leu a Moção nº 4, cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 4, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------

Pediu a palavra Armando Santana, da Coligação Servir Portimão, que iniciou a sua
intervenção dizendo que nenhum dos presentes deseja perder valências e qualidade de serviço
15

Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 2/2013
nos hospitais, mas que não se sente capacitado para votar, ou a favor ou contra, sem que lhe
seja prestada mais informação sobre o processo de fusão. ----------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que respondeu ser fácil constatar a
perda de valências e a degradação dos serviços no Centro Hospitalar do Barlavento e que,
apesar das justificações apresentadas pelo Dr. Pedro Nunes, na sessão de esclarecimento, a
verdade é que certos serviços funcionarão apenas em certas datas, no Hospital de Portimão,
para dar assistência a essas valências no hospital de Faro, pelo que tendo em conta a
informação existente sobre o assunto considerou não ser necessário mencionar, na Moção, todas
as situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou a Moção a votação tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:
Votações

PS

Votos a favor

7

Abstenções

SP
4

PSD/PSD

BE

CDU

Total

1

3

2

13

2

6

Votos contra

No prosseguimento dos trabalhos o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
deu a palavra a Vasco Trindade, da bancada do CDU, que leu a Moção nº 5, cujo teor aqui
se anexa:

16

Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 2/2013

17

Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 2/2013
Após a leitura da Moção nº 5, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------

Não havendo pedidos de intervenção o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, colocou a moção a votação tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro
seguinte:

Votações

PS

Votos a favor

7

SP

Abstenções
Votos contra

4

PSD/PSD

BE

CDU

Total

3

2

12

1

1

2

6

Continuando na leitura das moções o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, deu a palavra a Vasco Trindade, da bancada do CDU, que leu a Moção nº 6,
cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 6, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse gostar
de auditorias mas, tendo em conta o reduzido orçamento da Junta de Freguesia e a
transparência e a forma aberta como os serviços se disponibilizaram para facultar todo o tipo de
informação, propôs que cada uma das forças, representadas na Assembleia, disponibilizasse
uma pessoa com competência para o efeito, e essa auditoria fosse realizada a nível interno,
evitando o pagamento de o elevado valor que uma auditoria externa acarreta, e nesse sentido
sugeriu a alteração da Moção. ----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, Álvaro Bila, que disse que a primeira
força politica a pedir esclarecimentos foi a Coligação Servir Portimão, a quem foram prestados
todos os esclarecimentos solicitados. Relativamente à auditoria, Álvaro Bila, informou a
Assembleia que as contas da Junta são fiscalizadas, mensal e trimestralmente, pela DGAL,
pelo que os serviços são alvo de uma fiscalização contínua e colocou-se à disposição de todas as
forças políticas para prestar qualquer esclarecimento que entendam por necessário. ----------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PSD, que cumprimentou todos os presentes
e disse que no seu entender não fazia muito sentido efectuar uma auditoria às contas da Junta
de Freguesia, mas aconselhou o executivo da Junta a informar a Assembleia do valor da divida
da Câmara Municipal de Portimão, relativamente aos protocolos. ----------------------------------------
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Pediu a palavra José Carlos Lourenço, da bancada do Partido Socialista, que também não
concordou com a auditoria externa, às contas da Junta, numa altura de tanta contenção e com
tanta gente a necessitar do apoio da Junta. ----------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta, que disse que não tinha ideia que o custo de
uma auditoria externa fosse tão elevado, sendo o seu valor equivalente ao gasto com os 550
cabazes de Natal atribuídos a famílias carenciadas da freguesia. ------------------------------------------Álvaro Bila terminou a sua intervenção reafirmando a sua confiança nos funcionários que
trabalham no departamento financeiro da Junta de Freguesia de Portimão, João Segurado e
Tatiana Duarte. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Questionado sobre a alteração da Moção, Vasco Trindade, da bancada da CDU, disse que
uma auditoria permitiria detectar situações não explícitas, e que já aconteceu, em vários
municípios e em vários órgãos, se detectar situações e irregularidades que à partida estavam
todas certas; e que o facto de solicitar uma auditoria às contas da Junta não significa passar um
atestado de incompetência aos funcionários da Junta mas sim ver esclarecidas situações de
valores em divida e de situações anteriores. -----------------------------------------------------Quanto à sugestão da bancada da Coligação Servir Portimão, Vasco Trindade, acha que uma
auditoria interna é precisamente o que já é feito pela Assembleia de Freguesia pelo que não
aceitou alterar a Moção. --------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, colocou a moção a votação tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte:
Votações

PS

SP

PSD/PSD

BE

Votos a favor
Abstenções
Votos contra

1
7

3

3
3

CDU

Total

2

2
4
13

Antes de dar entrada ao Ponto nº 3 pediu a palavra José Carlos Lourenço, da bancada do
Partido Socialista que propôs a criação de um grupo de trabalho, com um elemento de cada
partido representado na Assembleia, para trabalhar na alteração de o actual Regimento da
Assembleia de Freguesia de Portimão. -----------------------------------------------------------------------------
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Dando prosseguimento à ordem de trabalhos o Presidente da Mesa passou ao Ponto 3 Eleição de um vogal do Executivo da Junta de Freguesia--------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que explicou que a eleição se
deve à necessidade de substituir um elemento do executivo por um da Assembleia, de acordo
com o que a lei permite, e pela necessidade de essa eleição se realizar em sede de Assembleia
de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de se iniciar a eleição, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
procedeu à leitura do pedido de renúncia do vogal do executivo, Clemente Camarinha, e
apresentou o nome de Sónia Filipa Louzeiro Quaresma Oliveira, como membro proposto para
o substituir no executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------Após a eleição o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho informou, a
Assembleia, que Sonia Filipa Louzeiro Quaresma Oliveira foi eleita com 9 votos a favor, 8
abstenções e 2 votos contra. -------------------------------------------------------------------------------------------Passou de seguida ao Ponto 4 - Discussão e Votação do Orçamento e Grandes
Opções do Plano da Junta de Freguesia de Portimão para o ano de 2014. ----------Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que questionou o
executivo em matéria de valor das avenças e em que consistem as mesmas; e no que respeita à
aposta nos contratos CEI e CEI+ e na possibilidade dessas pessoas virem a ser funcionários da
Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, explicou que as avenças se referem à funcionária
de limpeza, por não se justificar ter uma a tempo inteiro e aos serviços de uma advogada,
quanto aos contratos CEI e CEI+ devem-se ao facto de, actualmente, ser impossível contratar
pelo que, tendo duas funcionárias em baixa de parto, foi necessário contratar neste modo. -------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que cumprimentou os
presentes e apresentou votos de Boas Festas a todos e questionou o executivo relativamente ao
ponto 3.4 da Informação do Presidente da Junta, que pelo facto de pertencer ao ponto nº 5
ficou para responder mais tarde. -------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Custodio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão que congratulouse com a abertura mostrada pelo executivo relativamente à partilha de opiniões o que, face ao
histórico de governação socialista no concelho, considerou de louvar, assim como considerou de
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louvar o rigor e a prudência financeira colocada na administração da “coisa” pública e
agradeceu aos funcionários da Junta pela boa colaboração.--------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir
Portimão, disse que administrar bem um orçamento não chega, sendo necessário fazer política e
marcar a diferença contribuindo para melhorar a vida dos munícipes. Considerou muito
importante o equilíbrio do orçamento, o equilíbrio entre as receitas correntes e as despesas
correntes, com um saldo positivo de cerca de 27.000 euros e registou a boa aplicação de parte
desse saldo na aquisição de equipamento para uma Cantina Social. Sobre as novas
competências, nomeadamente a sinalização, os abrigos de passageiros e os parques infantis em
que está orçamentado o valor de €40.000 euros, e no ponto de vista de fundamentação política,
questionou o executivo em matéria de aplicação desse dinheiro. No que respeita às
transferências para as colectividades e instituições, Custódio Coelho, questionou o executivo
sobre as instituições contempladas e qual a metodologia aplicada na atribuição desses subsídios
e, ainda, se têm uma maneira de medir o impacto desses donativos nas colectividades. ------------No prosseguimento da sua intervenção Custodio Coelho, da bancada da Coligação Servir
Portimão, perguntou quais as prioridades do executivo em matéria de acção social,
nomeadamente os custos operacionais da Cantina Social, se foram consultadas instituições que
já estão no terreno a fazer o mesmo tipo de serviço, qual o espaço físico que vai receber os
equipamentos, quem lá vai trabalhar, quem fornecerá os alimentos e demais produtos. ------------Pediu a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, Álvaro Bila, que respondeu que
relativamente às novas competências, irão receber 1% do IMI urbano, mas como a Anafre não
apresentou valores concretos, no primeiro ano o trabalho vai ter que ser feito de uma maneira
calma até se perceber o que vai ser recebido, para depois dividir e gastar. Assim sendo, Álvaro
Bila disse que até Maio, altura da primeira transferência do IMI, não será possível fazer
grandes investimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita às escolas, Álvaro Bila, disse que continuam a ser a sua grande prioridade e
que irão alargar as competências à compra de produtos de limpeza. Quanto à sinalética e tendo
em conta que a Anafre não a considera competência da Junta, Álvaro Bila, informou que será
necessário aguardar por mais informações.------------------------------------------------------------------------Quanto às colectividades, Álvaro Bila, disse que foram solicitados os dados completos através
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do Portimao Associa, e que a seu tempo irão visitar e ver o tipo de actividades que cada uma
faz e pratica e que as que trabalharem como deve ser terão o apoio do executivo, na medida do
possível, No prosseguimento da sua intervenção, Álvaro Bila, disse que relativamente à Cantina
Social e tendo em conta que só a cantina do Padre Arsénio recebe cerca de 80 pessoas, por
dia, é ideia do executivo trabalhar com as associações que estão no centro da cidade, e arranjar
um espaço físico numa dessas associações, porque a Junta de Freguesia não tem capacidade
para pagar rendas e que, sobre esse o assunto, todos os partidos serão consultados para
partilhar ideias e construir o melhor para a cidade. -----------------------------------------------------------Para terminar, Álvaro Bila, informou que este ano, além da entrega de 550 cabazes de Natal
adquiridos pela Junta de Freguesia, irão ser servidas mais 120 refeições quentes, oferecidas pelo
Restaurante MySelf e entregues 120 sacos de alimentos oferecidos pelo Continente - Cabeço
do Mocho o que possibilita a ajuda a mais famílias e que esta colaboração por parte das forças
vivas da cidade é, no seu entender, o reconhecimento de um trabalho sério por parte do
executivo da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Custodio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que registou as
respostas do Presidente e perguntou o significado de “trabalhar como deve ser”, porque a sua
questão era qual a metodologia usada para avaliar o trabalho das associações. ------------------------Sobre as receitas de capital, Custodio Coelho, mencionou os €60.000,00 como uma verba a
acrescer, para fazer face as despesas da nova sede da Junta e disse estar certo que este tema será
merecedor de um debate na Assembleia, deixando como nota a alteração do mercado
imobiliário, com imensos imóveis vazios, devolutos considerando não ser necessário construir de
raiz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a fundamentos de ordem programática, Custodio Coelho, considerou grave o
orçamento não incluir temas como a cidadania e a cultura, por ser dever da Junta de Freguesia
promover a cidadania através de acções concretas tendo em conta a pouca participação do nosso
povo, sendo através da cultura que se faz inovação e criam novas soluções. ----------------------------Para terminar a sua intervenção Custódio Coelho disse, muito estranhar o facto de sermos uma
cidade turística e nada se falar sobre turismo, no orçamento. -----------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, que esclareceu que os €60.000, 00 dizem respeito ao valor em
divida da DGAL, relativamente ao pagamento da segunda e terceira tranche, para construção
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ou aquisição da nova sede. ---------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às Associações que trabalham bem, Álvaro Bila, informou que existe um Regulamento
que serve como instrumento de avaliação ao trabalho das Associações, além das visitas às
mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita à cultura, Álvaro Bila, referiu o Festival Chaminé D’Ouro, e as alterações na
próxima edição, e o apoio a algumas actividades culturais, durante o ano; quanto à cidadania
referiu a colaboração com a escola segura e os encontros com os idosos. --------------------------------No que respeita ao Turismo, Álvaro Bila, informou que está incluído no Apoio ao Comércio
Local e que está a ser elaborado um roteiro, para oferecer aos turistas que vêm nos cruzeiros.
Como informação adicional, Álvaro Bila, disse que 70% dos turistas que vêm nos cruzeiros
ficam em Portimão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que questionou o executivo sobre o
não pagamento do valor protocolado, em 2013,por parte do município de Portimão, no âmbito
da acção social, perguntou que medidas estão a ser tomadas nesse sentido e porque motivo essa
verba não foi incluída no orçamento de 2014. -------------------------------------------------------------------Vasco Trindade, perguntou qual a posição do executivo relativamente ao alargamento das
competências da Junta de Freguesia, à redução do financiamento e ao aumento da receita
resultante do aumento do IMI, no âmbito da candidatura ao PAEL. -----------------------------------Álvaro Bila, disse que o IMI, nos termos apresentados por Vasco Trindade, não é um
problema só de Portimão mas sim de nível nacional, porque mesmo que a taxa de IMI baixe, o
município de Portimão será sempre recebedor de 1% da receita do IMI. -------------------------------Relativamente à verba de €30.000,00 em divida por parte do município, Álvaro Bila , disse
que a não inclusão da mesma no orçamento ficou a dever-se ao facto de não se saber se a
mesma iria ser paga e que a sua inclusão contribuiria para a inflação do orçamento. ----------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que, relativamente ao IMI, disse que
embora a taxa de 1% seja a nível nacional, o valor incide sobre a receita local e relativamente
ao valor em divida, por parte da Câmara Municipal de Portimão, Vasco Trindade, quer saber
o que é que a Junta está a fazer para que esse valor lhe seja pago, porque o que se verificou na
execução do orçamento de anos anteriores e que embora haja dotação para uma serie de áreas a
sua orçamentação nunca é cumprida. --------------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra, Álvaro Bila, que disse que essa era mais uma razão para não dotar o
orçamento com verbas provenientes da Câmara Municipal de Portimão. -------------------------------Quanto ao IMI, Álvaro Bila, voltou a dizer não compreender a posição da bancada da CDU
uma vez que mesmo que a Junta de Freguesia abdicasse de 1% do IMI, o mesmo não iria
baixar para os cidadãos de Portimão e quanto à verba em divida, e que está no PAEL, não há
nada a fazer senão aguardar que o mesmo seja aprovado. ---------------------------------------------------Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que o
IMI não aumentou, porque a taxa já é a máxima há muito tempo, e concordou com o facto de
não se colocar o valor em falta no orçamento, para que o mesmo não fique suborçamentado. ---Pediu a palavra Henrique Silva, secretario da Mesa de Assembleia, que chamou a atenção
para o facto de ter uma dupla missão na Assembleia pelo que pediu que tivessem em conta o
facto de ter de trabalhar ao lado do Presidente da Mesa mas também ter que satisfazer as
necessidades do seu partido e da intervenção que pensa que deve fazer. --------------------------------Nesse sentido Henrique Silva, perguntou a Custodio Coelho, da bancada da Coligação Servir
Portimão, se o apoio que a Junta de Freguesia dá, há anos, ao Agrupamento 159 dos Escutas
de Portimão assim como todos os protocolos existentes entre as escolas e a Junta de Freguesia
não podem ser considerados apoios à cidadania e actos pedagógicos, quanto aos serviços
existentes na Junta de Freguesia de Portimão, Henrique Silva, considerou que muitos deles são
encaminhados para os turistas. ---------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, colocou o Ponto 4 a votação tendo sido aprovado por maioria, conforme
quadro seguinte:

Votações

PS

SP

PSD/PSD

Votos a favor

7

2

3

Abstenções
Votos contra

2

BE

CDU

Total
12

3

5
2

2

Dando início ao Ponto 5 – Informação da Presidente da Junta - O Presidente da Junta
dispensou-se de ler a mesma pelo que facto de já ter sido enviada a todos os membros da
Assembleia .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
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Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do BE, que perguntou, relativamente ao ponto 3.4 da
Informação Escrita, se foram verbas de serviços prestados à Junta, se foram verbas de aquisição
de taças ou medalhas ou se foi apenas porque vieram pedir e “não se fizeram à vida”. ------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que a maior parte da atribuição
desses subsídios teve a ver com a participação dos clubes na Rota dos Petiscos e na Semana
Sénior, com excepção do Clube Recreativo Carrasquense a quem foi atribuído um subsídio
para ajuda do pagamento de prestações atrasadas, referente à aquisição da carrinha do clube. --Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do BE, que disse não ser contra a atribuição de
subsídios às associações mas, em seu entender, existem associações que não recebem dinheiro de
lado nenhum, que fazem tudo de graça e tem subsídios pequenos e existem outras associações
que cobram mensalidades aos alunos e têm subsídios grandes, por ser as que mais pedem à
Câmara e à Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar a sua intervenção Célia Silva, da bancada do BE, disse que essas associações
deviam saber viver com o dinheiro que recebem das mensalidades. ---------------------------------------Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que perguntou se
o Regulamento de Apoio às Colectividades ia ser distribuído pelos membros da Assembleia e,
em resposta a Henrique Silva, disse não achar que os apoios às associações sejam políticas de
cidadania. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Ângela Gomes, da bancada da PSD, que, em relação aos cabazes de Natal,
disse existirem várias instituições a fazer entrega de cabazes o que dá azo a que algumas famílias
recebam mais que um cabaz, e outras não recebam nenhum, pelo que acha que a presente
situação deve ser repensada. Ângela Gomes, da bancada do PSD, sugeriu, como boa medida,
a criação de uma rede, com troca de informação e entrega dos alimentos às instituições ou uma
outra solução que seja mais equitativa para que o acesso aos alimentos seja mais justo e assim
evitar que algumas famílias recebem dois e três cabazes e outras nenhum. -----------------------------Para finalizar, Ângela Gomes, disse que as famílias que vêm à Junta não são as mais
necessitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Eduarda Andrade, da bancada da Coligação Servir Portimão, que discordou
completamente da intervenção de Ângela Gomes, por ter conhecimento que a maior parte dos
alimentos que vão para as instituições não chegam às famílias carenciadas pelo que não acha de
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todo viável a solução apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do BE, que discordou da intervenção de Eduarda
Andrade, por ser voluntária no Banco Alimentar onde trabalha três dias por semana e sentiu-se
constrangida ao ouvir que os alimentos quando chegam às instituições vão para os funcionários
destas em vez de serem distribuídos por quem precisa. -------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, que disse que a Junta de Freguesia apenas atribui um cabaz, uma
vez por ano, que não se compara ao dado, mensalmente, pela Cruz Vermelha, pela Caritas ou
outras instituições e, nesse sentido, o cabaz de Natal, atribuído pela Junta, funciona como um
reforço para que no Natal as famílias tenham uma ceia melhor, que sintam que é Natal e esta é
uma política do executivo para continuar. -------------------------------------------------------------------------Quanto ao cruzamento de dados, Álvaro Bila, informou que a Protecção de Dados não o
permite, mas que a Junta de Freguesia tem procedimentos criados e pessoal técnico que avalia a
necessidade de cada família, sendo que o cabaz de Natal, atribuído pela Junta, apenas tem a
função de reforçar a ceia de Natal e são muitas as famílias que precisam. ------------------------------Pediu a palavra Ângela Gomes, da bancada do PSD, que pediu desculpa por não se ter
explicado bem mas que a sua proposta ia no sentido de se gastar o dinheiro em alimentos para
apoiar famílias que já estão identificadas pela Segurança Social. ------------------------------------------Ângela Gomes disse não pretender tirar importância ao cabaz de Natal, dado pela Junta de
Freguesia, mas este não resolve o problema, pois em Janeiro as pessoas vão novamente
necessitar e bater à porta das instituições. -------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do BE, que pediu esclarecimento sobre o subsídio no
valor de 100 euros dado ao Portimonense Sporting Clube. -------------------------------------------------Álvaro Bila explicou que o valor foi atribuído ao mini-basquetebol do Portimonense. --------------Pediu a palavra Henrique Silva que congratulou-se com a prática mensal dos rastreios feitos aos
idosos, considerando-os uma boa prática. -------------------------------------------------------------------------Sem mais pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente da Mesa, dá por encerrada esta sessão
da Assembleia de Freguesia, pelas 24 horas. -------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia de Freguesia,
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O Presidente da Mesa

A 1ª Secretária

O 2º Secretário
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