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Acta nº 3/2014
Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e catorze, 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,
Clemente Camarinha, José Carlos Nunes Lourenço, António Alexandre Mimoso Correia,
António Paulo de Brito Vitorino, Cláudio José Marreiros Ventura, pelo Partido Socialista;
Márcio Filipe Costa Marques, Ângela Margarida Correia Vieira Gomes, pelo Partido Social
Democrata, Nuno Campos Inácio, Custódio Manuel Milhano Coelho, 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 e Vasco Goia dos Reis Gomes Trindade,
pela CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------1. Período de intervenção do público;
2. Período de antes da ordem do dia;
3. Apreciação e votação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão
referente ao ano 2013;
4. Apreciação do Inventário de todos os Bens;
5. 1ª Revisão Orçamental;
6. Apreciação e votação das alterações ao Regimento em vigor na
Assembleia de Freguesia;
7. Informação do Presidente da Junta.
Aberta a sessão, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, cumprimentou
todos os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição de Filipa Alexandra
Severino Florêncio, do Partido Socialista, que foi substituída por Claudio Ventura e de João
Paulo dos Santos Barnabé, da Coligação Servir Portimão, que foi substituído por Custódio
Coelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa da Assembleia, Ilídio
Poucochinho, passou ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia. ------------------------O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, colocou a acta à votação tendo sido
aprovada por maioria, conforme quadro seguinte: --------------------------------------------------------------Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

3

3

3

1

17

Abstenções

1

1

Votos contra
De seguida o presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho informou sobre a
correspondência recebida e deu conhecimento de duas Recomendações, entregues pelo PSD,
cujo teor aqui se anexa: --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que cumprimentou todos os
presentes e, relativamente às Recomendações apresentadas, referiu já existir, na Junta de
Freguesia, um serviço de apoio ao idoso faltando apenas atribuir um nome ao referido serviço e
melhora-lo ainda mais. Disse ainda que todos os funcionários da Junta de Freguesia de
Portimão estão aptos a tratar de qualquer assunto não sendo necessário destacar um funcionário
para tratar de assuntos específicos, e aproveitou para cumprimentar Carlos Correia, técnico de
Informático da Junta de Freguesia, que interrompeu as suas férias para dar apoio à Assembleia
de Freguesia. No que respeita à Bolsa de Livros, Álvaro Bila, disse ser uma ideia lançada no
anterior executivo, aproveitada por algumas escolas, embora apenas o Agrupamento de Escolas
Júdice Fialho tenha dado seguimento à mesma. -----------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que considerou as Recomendações,
apresentadas pelo PSD, de cariz populista que, apesar de bem-intencionadas, são contrariadas
pela experiencia prática do partido politico que governa o país, tendo em conta que grande
parte dos actuais problemas dos idosos resultam de politicas tremendas nocivas assumidas por
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este Governo dando como exemplo o corte nas pensões. -----------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção Vasco Trindade, da bancada da CDU, disse que afirmar
que o PSD/PPD defende um princípio de igualdade de oportunidades onde entidades
públicas são garantes da premissa de um modelo de desenvolvimento sustentado é de todo
inadequado à prática de um governo que fez um dos maiores ataques à escola pública através da
lógica perversa dos Mega Agrupamentos, de dezenas de milhares de professores contratados no
desemprego, de cortes no financiamento à educação, de carreiras que estão bloqueadas há anos,
pelo que considerou as Recomendações completamente inadequadas. -----------------------------------Pediu a palavra Ângela Gomes, da bancada do PSD/PPD, que lembrou que as competências
da Junta de Freguesia nada têm a ver com o que foi dito na intervenção de Vasco Trindade e
que o que se pretende é tentar criar condições para que haja uma melhoria da situação dos
idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra a Miguel Madeira, da bancada do Bloco de
Esquerda que procedeu à leitura da Moção nº 3, cujo teor aqui se anexa. ------------------------------
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Pediu a palavra José Carlos Lourenço, da bancada do PS, que concordou ser uma competência
da Junta de Freguesia e informou que a situação referida e outras estão identificadas e que os
trabalhos ainda não foram iniciados porque a verba, para a realização dos mesmos, provêm do
IMI, que será recebido em Maio, pelo que, assim que a transferência seja efectuada a Junta
procederá em conformidade para resolver esses problemas e outros já identificados.---------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da Coligação Servir Portimão, que considerou que, em
condições normais, a Moção apresentada teria todas as condições para ser aprovada só que
Portimão não vive uma situação normal pelo que, embora acreditando na boa intenção do
Bloco de Esquerda, ao apresentar tal Moção, considerou haver falta de conhecimento da real
dimensão a que está subjacente à Moção por situações semelhantes, à da Coca Maravilhas,
ocorrerem em toda cidade.

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

Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, informou, ainda, que estão
por colocar quinhentas e três placas, referentes a topónimos atribuídos, desde 2009 até ao final
do mandato anterior, pelo que a Coligação Servir Portimão entende que a lei é aplicável para
os topónimos que forem atribuídos a partir da data de entrada em vigor, na medida em que se
está a falar de um encargo, por cada placa, de €200, o que representa o valor total de
€100.000,00, a sair do orçamento da Junta de Freguesia de Portimão. -------------------
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Nuno Campos Inácio, da Coligação Servir Portimão, considerou não ser o presente executivo
da Junta de Freguesia de Portimão merecedor de tal herança mas também considerou que
aprovar a Moção será abrir a porta para que todas as zonas da cidade usufruem do mesmo
serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar a sua intervenção, Nuno Campos Inácio, disse que houve uma falha da autarquia
e que, quem legislou, por não imaginar que houvesse uma Câmara com quinhentas e três placas
por colocar, não fez qualquer ressalva nesse sentido mas que entende, ser do senso comum, que
essa não será uma competência da Junta de Freguesia de Portimão, pelo que irão votar contra,
não por serem contra a Moção mas por entenderem ser incomportável, para a Junta de
Freguesia, assumir o trabalho que a Câmara Municipal de Portimão não fez até à presente
data, apresentando, para o efeito, uma declaração de voto à Mesa de Assembleia. -----------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que disse que apesar de não ser
jurista considera que a lei, ao falar de colocação e manutenção, se aplica aos topónimos
atribuídos, antes e depois da sua publicação, e esclareceu, ainda, que a Moção aconselha a que
se tomem todas as providencias para que possa haver uma certa flexibilidade no sentido de que
a Junta ou coloque as placas ou solicite à Câmara Municipal de Portimão que realize o trabalho
que lhe compete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse não pretender fugir
às responsabilidades estabelecidas pela Lei nº 75 e que já foram pedidos, todos os dados, à
Câmara Municipal de Portimão, no que se refere as placas que estão por colocar. ------------------Álvaro Bila disse que, de acordo com a Lei nº 75, e de acordo com o que já foi discutido em
Conselho da Anafre, a Junta de Freguesia apenas será responsável pela manutenção das placas
que colocar pois todo o equipamento colocado, anteriormente, continuará a ser da posse da
Câmara Municipal de Portimão sendo esta responsável pela sua manutenção. ------------------Quanto ao IMI, Álvaro Bila, informou que, segundo dados do Governo, a primeira tranche
será recebida em Maio e só nessa altura se dará início à colocação de algumas placas pois se o
executivo da Junta fosse colocar todas as placas, em falta, no valor de €100.000,00, não
sobraria verba para mais nada. ---------------------------------------------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, disse compreender a preocupação do Bloco de
Esquerda e comprometeu-se a colocar as placas, mas de uma maneira gradual, e disse que,
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desde que tomou posse, e só nos últimos seis meses, já foram atribuídos topónimos a mais
quinze ruas não contando as ruas que não têm nome e que não estão incluídas nas quinhentas e
três mencionadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da Coligação Servir Portimão, que reportando à ultima
intervenção de Miguel Madeira disse que a mesma teria todo o sentido se não tivesse evocado a
legislação que obriga a Junta a realizar tais serviços coisa que a Coligação Servir Portimão não
concorda, nem sequer que se coloque algumas das atrasadas a não ser que o Município se
comprometa a proceder ao seu pagamento, quando estiver em condições financeiras de o fazer. Pediu a palavra Ângela Gomes, da bancada do PSD, que recordou que a Moção apenas se
refere à colocação de placas na Coca Maravilhas, e não a toda a cidade, considerando que a
discussão desviou-se do assunto principal. -----------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que cumprimentou
todos os presentes e, não obstante concordar com o teor da Moção mas perante toda a
indefinição e necessidade de mais esclarecimentos, informou que a bancada do seu partido iria
abster-se na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da Coligação Servir Portimão, que reforçou a posição da
sua bancada considerando que a Junta de Freguesia não tem que se responsabilizar pelo que
está para trás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Ângela Gomes da bancada do PSD, que sugeriu que o título da Moção fosse
alterado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, não concordou em alterar o título da Moção por a
mesma ter como finalidade alertar para a situação da Coca Maravilhas e não de outra zona da
cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que chamou
a atenção para o facto de Portugal ser um estado de direito e reger-se pelo princípio
constitucional da igualdade pelo que a aprovação desta Moção legítima os moradores do Bairro
do Progresso, do Bairro da Boa Hora, do Bairro 1º de Junho, de Chão das Donas, das
Cardosas, da Ladeira do Vau, da Companheira, do Malheiro, do Rasmalho, da Aldeia da
Boavista, da Aldeia Nova da Boavista, da Pedra Mourinha, do Vale de Lagar, da Bemposta,
dos Três Bicos, da Praia da Rocha, do Bairro Pontal e do centro da cidade a exigir o mesmo
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sendo sua opinião que o executivo da Junta de Freguesia tem mais onde gastar o dinheiro do
que em dividas que reportam a 2009. ------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, do Bloco de Esquerda, que cumprimentou todos os presentes e
alertou para o facto da presente Moção ter como origem um pedido dos moradores da Coca
Maravilhas que não sabem, quando chamam o 112, que morada devem dar sendo, no entanto,
sua opinião que os bairros onde não existem placas deverão ter direito ao mesmo procedimento.
Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da Coligação Servir Portimão, que informou que, na
Urbanização Oásis Parque, já morreram duas pessoas por falta de assistência devido a esta
falha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que propôs retirar da Moção o
parágrafo que faz referência à legislação. --------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que reafirmou não ser possível
colocar todas as placas, num ano, mas comprometeu-se em colocá-las, de uma maneira gradual.
Pediu a palavra Henrique Silva, 2º Secretario da Mesa de Assembleia, que considerou as
argumentações apresentadas por José Porfírio, do Bloco de Esquerda válidas e lançou para a
discussão a questão da possibilidade de identificar as ruas de outra maneira e da
obrigatoriedade, pela lei, de identificar as ruas com placas questionando o seu custo. -------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que considerou mais
importante a atribuição de topónimos do que propriamente a colocação de placas porque
quando, por exemplo, se fala com INEM o que importa é saber o nome da rua e não se a
mesma tem ou não placa colocada e referiu o facto de existirem muitas ruas em Portimão sem
nome atribuído.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que informou que no caso da Coca
Maravilhas as ruas têm nome e não têm placas. -----------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da Coligação Servir Portimão, que sugeriu ao Bloco de
Esquerda mudar a Moção para Recomendação a fim de evitar a votação. -----------------------------Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, não aceitou a sugestão. -----------------------------------------Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou a Moção a votação. Tendo-se verificado um empate o Presidente da Mesa de
Assembleia usou o seu voto de qualidade e votou contra a Moção, tendo sido rejeitada,
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conforme quadro seguinte:
Votações

PS

SP

PSD/PPD

Votos a favor
Abstenções
Votos contra

7

3
4

BE

CDU

Total

3

1

4
10
4

A bancada da Coligação Servir Portimão apresentou Declaração de Voto cujo teor se anexa:
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De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a José
Porfírio, 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 4, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. --------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, do Bloco de Esquerda, que disse ser, na qualidade de
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comerciante, confrontado com a falta de clientes pelo facto de os mesmos não terem lugar para
estacionar as suas viaturas e que o mesmo se passa na Praia da Rocha, pelo que votará contra a
colocação dos parquímetros. -------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra António Mimoso, da bancada do Partido Socialista, que perguntou a José
Porfírio se se estava a referir à falta de estacionamento tarifado e, informou que o objectivo da
colocação de parquímetros é promover a rotatividade no estacionamento para que todos possam
estacionar e usufruir da Praia da Rocha. --------------------------------------------------------------------------António Mimoso, informou, ainda, que houve uma reunião com os comerciantes da Praia da
Rocha que se mostraram a favor da colocação dos parquímetros e até sugeriram uma taxa
maior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
informou que iriam votar a favor da Moção por considerarem a colocação de parquímetros
prejudicial, na sua globalidade, para todo o município. ------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção Nuno Campos Inácio, disse que mais do que o custo, deve-se
ter em conta o factor psicológico e considerou a medida meramente política e sem benefício
económico. Quanto ao factor psicológico, Nuno Campos Inácio, disse que no momento de
decidir onde passar as férias as pessoas escolhem localidades onde não existe o problema dos
parquímetros, tendo inclusivamente conhecimento de algumas situações reais, considerando que
a Praia da Rocha e Portimão não se encontram em condições de recomendar aos turistas, que
não queiram pagar estacionamento, para ir para outro lado. ------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que referiu que os argumentos
utilizados para a colocação dos parquímetros, na Praia da Rocha, têm a ver com acabar com o
estacionamento indisciplinado, nomeadamente em cima dos passeios, sendo sua opinião que a
colocação dos parquímetros vai ter o efeito contrário ao obrigar as pessoas a estacionar onde não
devem, para fugir ao pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que reportando à intervenção de
António Mimoso, e respeitando o direito à sua opinião, considerou altamente falacioso justificar
a necessidade de aplicar taxas de parquímetro para promover a rotatividade de estacionamento
e deu como exemplo o centro de Portimão onde se verifica pouco movimento e que a procura de
locais alternativos, não taxados, que invadem terrenos, resultam numa falta de eficácia tanto
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quanto ao estacionamento pago como quanto à sua rentabilização financeira, altamente
duvidosa, pelo que declarou votar a favor da Moção. --------------------------------------------------------Pediu a palavra António Mimoso, da bancada do Partido Socialista, que disse que o problema
da falta de estacionamento no centro de Portimão tem a ver com o facto de se continuar a
atribuir cartões aos moradores e estes não fazerem qualquer tipo de rotatividade e que na Praia
da Rocha a dificuldade em estacionar principalmente, no Verão, deve-se, também, à falta de
rotatividade e que o estacionamento tarifado já o era anteriormente sendo sua opinião que a
construção do parque de estacionamento irá solucionar parte do problema na Praia da Rocha.
Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que pediu
esclarecimentos sobre a situação dos moradores na Praia da Rocha. -------------------------------------António Mimoso, da bancada do Partido Socialista, disse apenas ter conhecimento que em
caso de alteração o Regulamento, em vigor, terá que prever uma situação idêntica à do centro
de Portimão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que, relativamente à questão colocada
por Nuno Campos Inácio, informou que, na última sessão da Assembleia Municipal, foi dito
que os moradores das ruas, onde houver estacionamento tarifado, terão direito a estacionar
grátis, mas apenas os moradores dessas ruas. --------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
que sendo assim a situação será ainda mais grave pois a maior parte dos lugares serão ocupados
pelos próprios moradores sobrando muito pouco para outros dando à Praia da Rocha e a
Portimão uma má imagem, tanto a nível nacional como internacional. ----------------------------------Pediu a palavra Henrique Silva, 2º Secretário da Assembleia de Freguesia. -------------------------Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, interrompeu e disse que, de
acordo com as competências estipuladas pelo Regimento, o Secretário não deve intervir no
debate. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, disse que em nenhum lado está escrito
que o Secretário não pode intervir e sugeriu que a questão fosse votada na Assembleia. -----------Pediu a palavra, Nuno Campos Inácio, que disse nada o mover contra a intervenção de
Henrique Silva mas relembrou que sendo uma das funções do Secretário substituir o
Presidente, na ausência deste, não considera compatível a sua intervenção na Assembleia com
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as funções que lhe estão atribuídas. ---------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, do Bloco de Esquerda, que, relativamente à colocação de
parquímetros, na Praia da Rocha, disse que na reunião, mencionada por António Mimoso,
estiveram presentes cerca de 50 empresários embora na Praia da Rocha existam cerca de 300 e
que, a maioria dos que estiveram presentes tem duas garagens. Quanto ao parque que será
explorado pela Câmara Municipal de Portimão ou pela Portimão Urbis, José Porfírio,
considera ser mais uma armadilha para empurrar as pessoas para o parque. ------------------------- ´
Pediu a palavra António Mimoso, da bancada do Partido Socialista, que discordou da
interpretação de José Porfírio, tendo em conta que estão em discussão cerca de 300 lugares,
cerca de 10% de todo o estacionamento disponível na Praia da Rocha, sendo o valor residual e
voltou a referir que o estacionamento a parquear já era cobrado anteriormente. ----------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada Coligação Servir Portimão, que disse que
tendo em conta o valor residual seria melhor não cobrar e sugeriu que se passasse a votação. ----Pediu a palavra Henrique Silva, 2º Secretario da Assembleia, que sobre o seu direito a intervir
no debate, disse que teve o cuidado de se informar junto de pessoas com mais experiencia na
política e, também, que tem o hábito de pensar pela sua própria cabeça, pelo que considera que
se tem o direito de votar tem, também, o direito de justificar a sua intenção de voto, sendo uma
questão de democracia, igualdade e cidadania.------------------------------------------------------------------No que respeita à Moção, em discussão, Henrique Silva, 2º Secretário da Assembleia,
considerou que a mesma carecia de objectividade e falta de informação pelo que levantou várias
questões sobre as zonas a parquear nomeadamente horas a cobrar e isenção para residentes. ----Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada Coligação Servir Portimão, que disse que se a
intenção de Henrique Silva for apenas justificar o voto pode apresentar uma declaração de voto.
Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção nº 4 a votação, tendo sido aprovada por maioria, conforme
quadro seguinte:
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Votações

PS

Votos a favor

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

4

2

3

1

10

Abstenções
Votos contra

7

1

8

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a Célia
Alfarroba, da bancada do BE, que leu a Moção nº 5, cujo teor aqui se anexa:
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Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
informou que se iriam abster, não por estar contra o 1º de Maio mas por não se reverem no
conteúdo da Moção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que disse que a Moção
apresentada deveria ser avaliada no seu todo, e não só pela saudação ao 1º de Maio, uma vez
que a mesma faz alusão a uma panóplia de questões, muitas delas fora das competências da
Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada do CDU, que, relativamente ao conteúdo da
Moção, disse que defendem e homenageiam a luta de todos os trabalhadores e considerou que
uma saudação ao 1º de Maio passa, também, pela luta e pela defesa dos seus direitos e no
contexto actual concordou com a exigência do derrube de um governo que prejudica
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nitidamente os trabalhadores, os seus direitos e as suas regalias, pelo que disse ir votar a favor
da Moção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da
Assembleia, colocou a Moção nº 5 a votação, tendo sido rejeitada conforme quadro seguinte:

Votações

PS

SP

PSD/PPD

Votos a favor
Abstenções
Votos contra

4
7

BE

CDU

Total

3

1

4

1

5

2

9

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a
Eduarda Andrade, da Coligação Servir Portimão, que leu o Voto de Pesar, cujo teor aqui se
anexa:
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Após a leitura do Voto de Pesar, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. --------------------------------------------------------Não havendo pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia,
colocou o Voto de Pesar a votação, tendo sido aprovado por unanimidade, conforme quadro
seguinte:

Votações

PS

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

4

3

3

1

18

Abstenções
Votos contra
De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a Nuno
Campos Inácio, da bancada do Coligação Servir Portimão, que leu a Moção nº 7 , cujo teor
aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº7, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. --------------------------------------------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que considerou a Moção
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uma Recomendação e pediu informações sobre as pessoas habilitadas para fazer o levantamento
tipográfico, voluntariamente. ---------------------------------------------------------------Nuno Campos Inácio, da bancada Coligação Servir Portimão, informou que o Professor
Doutor Pedro Pereira, historiador e arqueólogo, se voluntariou para fazer os trabalhos de
arqueologia sem custos.------------------------------------------------------------------------------------------António Vitorino agradeceu a informação e lembrou que os trabalhos em questão necessitam da
autorização prévia da Direcção Regional da Cultura do Algarve e posteriormente da Direcção
Geral da Cultura, a nível nacional. Disse ainda que contactou alguns arqueólogos da freguesia
de Portimão que confirmaram essa situação e considerou a Moção muito imprecisa no seu
conteúdo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse ter
conhecimento que esses estudos são sempre feitos com grande pressão e muitas vezes com o
desejo de nada encontrar, ou seja os estudos feitos, durante a obra, são sempre feitos com menos
entusiasmo e dedicação do que os estudos feitos com a intenção de encontrar alguma coisa.----Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada Coligação Servir Portimão, que disse que a
história de Portimão foi, muitas vezes, apagada e que ninguém sabe de que data reporta a
fundação de Portimão e informou que encontrou referenciado, num site do IPPAR, um
hipogeu do período calcólítico, localizado no edifício da antiga Junta, na Rua Dr. Ernesto
Cabrita, junto à muralha, situado cronologicamente entre 1500 e 1800 A.C., o que confirma o
povoamento daquela zona desde, pelo menos, 2500 anos A.C. pelo que considerou importante
saber o que está ali à volta por existir uma ocupação sucessiva na freguesia de Portimão desde
há 2.500 A.C. até à actualidade.------------------------------------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir
Portimão, disse parecer ser vontade dos responsáveis políticos de Portimão, destruir tudo o que
são vestígios e informou que, no mesmo site, estão referidos cento e doze sítios arqueológicos, na
freguesia de Portimão, sendo que apenas quatro estão visíveis, três deles menires e o outro a
cisterna da Coca Maravilhas, todos os outros têm prédios em cima; e recordou as obras da
Alameda e os trabalhos de demolição da Praça onde todo o material encontrado foi
considerado lixo, embora um amigo seu tenha encontrado, no local, vinte e cinco selos
manuelinos, e questionou sobre a quantidade de selos que os arqueólogos do município
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encontraram, e disse não acreditar que não tenha havido pressão para que os trabalhos fossem
feitos de uma forma rápida. ----------------------------------------------------------------------------------Nuno Campos Inácio disse, ainda, ter fotografias, que disponibilizou para colocar na Internet,
tiradas durante as obras da Alameda, onde se vêm vestígios de edificações pelo que não
compreende o facto de os relatórios mencionarem que apenas foram encontradas cerâmicas
provenientes de aterro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Campos Inácio considerou que este tipo de situações não pode continuar, que Portimão
merece que seja desvendado o seu passado histórico, para que possa ganhar uma outra
dimensão a nível do reconhecimento histórico e que isso sirva como ponto de atracção para
quem nos visita e, nomeadamente, para trazer gente para o centro da cidade. ------------------------Para terminar a sua intervenção, Nuno Campos Inácio, disse compreender a posição dos
proprietários que muitas vezes destroem as coisas, antes que alguém apareça, pois a questão
legal existente não ajuda, não é célere a fazer as escavações e consegue manter obras paradas,
durante anos a fio, muitas vezes por nada, e deu como exemplo o edifício situado ao lado da
antiga Junta, que era suposto ter cave mas, como foram encontradas edificações durante as
escavações, os proprietários alteraram o projecto e não fizeram a cave, no entanto essas
edificações continuam lá e irão para debaixo da nova sede da Junta de Freguesia, pelo que, em
seu entender, a vontade manifesta pelos membros da bancada do Partido Socialista é que não
querem que seja feito um levantamento arqueológico atempado, que não prejudica ninguém
uma vez que o edifício está fechado, está a cair, não percebendo qual o problema de escavar e
no que é que essa situação colide com os interesses da Junta de Freguesia. -------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que disse que se Nuno
Campos Inácio voltasse a ler a Moção chegaria à conclusão que a mesma é muito vaga. ---------Pediu a palavra Vasco Trindade, da CDU, que disse ser um leigo na matéria mas que
concordou com a necessidade de haver um conhecimento mais aprofundado das raízes históricas
da cidade de Portimão. No entanto, Vasco Trindade, achou que a Moção carece de
especificidade, sobretudo em relação aos procedimentos a tomar, no que respeita ao trabalho em
questão, sendo de opinião que, ao existirem pessoas disponíveis para fazer o trabalho
voluntariamente, faria todo o sentido serem elas a apresentarem uma proposta concreta de como
desenvolveriam esse projecto mencionando prazos, equipamento necessário, entidades
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envolvidas a contactar porque, na qualidade de representante da sua força politica vai marcar
uma posição e gostaria de ter mais informação nesse sentido. --------------------------------------Vasco Trindade, da bancada da CDU, disse concordar com as motivações do projecto mas não
com os meios com que se propõem exerce-lo, inclusive passando um atestado de incompetência
ou de interesses obscuros a quem fará a futura construção do edifício, e relembrou que existem
entidades reguladoras que devem exercer a sua função e que se forem descobertas ruínas ou
qualquer outro elemento de interesse histórico deve-se assegurar que esse levantamento seja
realizado nos termos correctos. -----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que reportou
os membros da Assembleia para o último parágrafo da Moção que apenas recomenda que a
Junta de Freguesia inicie as diligências necessárias para que seja feito um cuidado levantamento
arqueológico ao edifício de que é proprietária. ------------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do partido Socialista, que informou que iria
votar contra a Moção, não por estar contra os levantamentos arqueológicos e a classificação do
Património mas por estar na legislação que qualquer intervenção deverá ser submetida à
apreciação da Direcção Regional da Cultura e do ISPAAR pelo que tendo em conta o
carácter urgente da Moção e a falta de segurança do edifício, e ainda à forma como a Moção se
apresenta, iria votar contra. ------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que perguntou
aos membros da bancada do Partido Socialista se alguma vez votariam a favor da Moção
porque o que deram a entender, pela posição tomada, é que não têm qualquer interesse a nível
histórico considerando incompreensível que, tendo sido apresentadas provas evidentes e
documentadas, do que se passou se deite essas provas para trás das costas. ---------------------------Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão disse, ainda, que quando se
candidatou, e não querendo ser diferente dos outros, foi com o propósito de votar a favor do que
fosse bom para a cidade e votar contra o que fosse mau e achava que todos os presentes, como
representantes do povo, fariam o mesmo. -------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que disse que a questão
não se prende com votar sim ou não, mas sim votar o conteúdo das Moções e não o
desenvolvimento posterior das mesmas. -----------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que voltou a dizer ser um leigo na
matéria, e que não coloca em causa a idoneidade do Dr. Pedro Pereira, porque nem o conhece,
mas, tendo em conta que as Moções têm que ser votadas pelo seu conteúdo aconselhou a que de
futuro as mesmas sejam mais informativas e precisas.----------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da Coligação Servir Portimão, que disse que nos
últimos quarenta anos a governação socialista manchou o seu currículo com a destruição de dois
mausoléus fenícios, dez tanques de salga romanos, de uma vila romana na Vila Rosa, de uma
necrópole romana no Bairro Pontal, de termas romanas no convento, de um caso vergonhoso de
um lagar de azeite, que só existem mais dois semelhantes em Portugal, sito num espaço que
pertence à Câmara usado como depósito de materiais de construção. Nuno Campos Inácio
disse não esperar que votassem favoravelmente a Moção mas chegou à conclusão que não
votavam essa, nem nenhuma outra pois o objectivo do presente executivo é destruir tudo o que
seja passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção a aprovação, tendo sido rejeitada, conforme quadro anexo
Votações

PS

Votos a favor

PSD/PPD

4

Abstenções
Votos contra

SP

CDU

3
2

7

BE

1

Total
7

1

3
8

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a
Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que leu a Moção nº 8 , cujo
teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 8, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que informou que a sua
bancada concordava com o teor da Moção pelo que iriam votar a favor da mesma. ------------------
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Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, colocou a Moção a votação
tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro anexo:
Votações

PS

SP

PSD/PPD

BE

Votos a favor

7

4

3

3

Abstenções

CDU

Total
17

1

1

Votos contra

De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra a Vasco
Trindade da bancada da CDU que leu a Moção nº.9, cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 9, 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 perguntou
quem iria pagar as obras de cobertura dos parques infantis mencionados. ------------------------------Vasco Trindade, da bancada da CDU, respondeu que a Moção refere competências que
abrangem ambas as entidades pelo que deveria haver um acerto de responsabilidades e
financiamento entre os casos e disse, relativamente à cobertura do Parque Infantil da Alameda,
que a mesma está orçamentada, há vários anos, sendo evidente que são situações que urge exigir
porque os Parques Infantis e de Espaços de Lazer não têm as condições de segurança
adequadas, nomeadamente para crianças. ---------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Custodio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que agradeceu o
esclarecimento e disse que existem outras coisas urgentes como os buracos nas estradas e alertou
para o facto de que quando se apresenta uma Moção deve-se encontrar solução quanto ao seu
pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Carlos Lourenço, da bancada do Partido Socialista, que perguntou se
Vasco Trindade tinha noção de quantos parques infantis existem em Portimão e qual o custo
total dessas intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que reportando ao orçamento de 2012
e a uma intervenção de Ana Figueiredo, disse já haver verbas dotadas para o efeito nessa altura
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e em relação à intervenção de Custódio Coelho disse ser evidente a existência de muitas obras a
fazer mas que considera necessário especificar, quanto mais não seja para definir prioridades. --Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que confirmou a não existência
de verbas dotadas para a cobertura dos Parques Infantis, no orçamento para 2014, por
considerar muito mais importante canalizar verbas para a acção social ; não obstante, Álvaro
Bila, informou da existência de um projecto para a cobertura do Parque Infantil, oferta de uma
Fundação e que caso contrário seria impensável, nos dias de hoje, fazer a sua cobertura, cujo
último orçamento rondou os €50.000,00.-----------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada Coligação Servir Portimão, que perguntou o
nome da Fundação que irá oferecer a cobertura do parque infantil. -------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Mesa de Assembleia, respondeu que era a Fundação Bivar. ---------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que congratulou-se com a notícia, mas
recordou que o teor da Moção já reporta a vários anos e acrescentou esperar ver o trabalho
aplicado aos outros parques da cidade. -------------------------------------------------------------------------Vasco Trindade, da bancada da CDU, continuou a sua intervenção dizendo que a Moção não
se esgota com a cobertura dos parques infantis mas também propõe alternativas de áreas de
sombra, através da plantação de árvores, através da colocação de zonas de descanso, onde exista
sombra, estando consciente que este tem que ser um trabalho concertado entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal de Portimão. ------------------------------------------------------------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

Votos a favor

1

Abstenções

2

Votos contra

7

1

PPD/PSD

BE

CDU

Total

3

1

5
2

3

11
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De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a Vasco
Trindade, da bancada do CDU, que leu a Moção nº10 , cujo teor aqui se anexa:

Após a leitura da Moção nº 10, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. --------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que informou que o assunto já
foi encaminhado para a Câmara Municipal de Portimão, e que o Sr. Vereador Castelão já
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tratou da cabimentação de verbas para a aquisição de tintas para proceder à pintura das
passadeiras, e que na Rua que vai dar aos Bombeiros além da colocação da respectiva
passadeira está, também, prevista uma nova pavimentação. -------------------------------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que disse que se a Moção fosse
alterada para Recomendação votariam a favor.------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que referiu a necessidade de
apresentar mais Moções, por parecer que as obras mencionadas acompanham as Moções, e
perguntou se as medidas a assegurar incluem todas as marcas referenciadas no documento e
qual o prazo previsto para a sua realização e que, se assim for, não terá problema em passar a
Moção para Recomendação. ------------------------------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, respondeu que, embora esteja
previsto pintar muito mais passadeiras, não pode garantir que vão pintar todas e reafirmou ser
sua prioridade proceder à pintura das passadeiras que ficam junto às escolas. ------------------------Vasco Trindade, da bancada da CDU, disse que mediante a resposta do Presidente iria
manter a proposta como Moção para ser votada. ---------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou a Moção a votação tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte:
Votações

PS

Votos a favor

PPD/PSD

4

Abstenções
Votos contra

SP

7

BE

CDU

Total

3

1

8

1

1

2

9

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 11, cujo teor aqui
se anexa:
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Após a leitura da Moção nº11 , o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia, não havendo pedidos de intervenção passou-se à votação
da Moção n.11 que foi aprovada por maioria, conforme quadro anexo:

Votações

PS

Votos a favor

7

SP

Abstenções
Votos contra

PPD/PSD

BE

CDU

Total

1

3

1

12

2
4

2
4

A bancada da Coligação Servir Portimão apresentou Declaração de Voto cujo teor se anexa:
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Antes de se passar ao Ponto 3 pediu a palavra, Clemente Camarinha, da bancada do Partido
Socialista que leu um Voto de Louvor ao 25 de Abril e ao 1. de Maio, cujo teor aqui se anexa

Passou de seguida ao Ponto n. 3 - Apreciação e votação da Conta de Gerência e
Relatório de Gestão referente ao ano 2013; --------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que sugeriu que se votasse primeiro o
Inventário, dado ser um assunto mais simples e mais rápido. -----------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, decidiu seguir a Ordem de Trabalhos.
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Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que
depois de uma análise cuidada não detectou qualquer problema nas Contas da Junta mas
registou o grande número de pessoas atendidas nos serviços da Junta de Freguesia, as poucas
receitas próprias da Junta de Freguesia sugerindo que, durante o presente mandato, se usasse
um pouco mais de criatividade tendo se disponibilizado para ajudar.

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

Na continuação da sua intervenção, Custódio Coelho, questionou o executivo em matéria do
proprietário e/ou sobre quem detêm a posse do edifício, para construção da futura sede da Junta
de Freguesia, e, no âmbito do protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Portimão, para
apoio à construção da nova sede, perguntou qual o saldo da Junta de Freguesia junto do
Município. Como critica, Custódio Coelho, referiu o texto de conclusão do relatório
estranhando as críticas feitas ao governo, que até deu mais dinheiro às freguesias, e
surpreendendo-se por não ver uma linha escrita criticando a Câmara, esperando uma maior
isenção por parte do Presidente da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------Pediu a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, Álvaro Bila, que disse que a nível do
Estado, as freguesias queixaram-se muito e, por isso, irão receber um por cento do IMI urbano
e a totalidade do IMI rústico e que relativamente à Câmara Municipal de Portimão não o vão
ouvir dizer nada porque não esperar receber qualquer verba vinda da autarquia. Quanto ao
edifício disse que o mesmo se encontra registado em nome da Junta de Freguesia, já ter recebido
cerca de €400.000,00, estando guardados cerca de €300.000,00, faltando receber, por parte
do Estado, cerca de €59.000,00, que serão pagos quando se der início à obra. Disse, ainda,
que parte da verba já gasta respeita a despesas com o projecto que já existe para a construção
da nova sede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Custodio Coelho, da bancada Coligação Servir Portimão, que registou o facto
de a Camara dever e não pagar e não haver queixa por parte da Junta, e o governo pagar, e até
dar mais, e haver queixa por parte da Junta, não compreendendo a dualidade de critérios. ------Pediu a palavra Célia Silva, do Bloco de Esquerda, que disse não concordar com a atribuição
de subsídios a algumas Associações e Clubes Desportivos pelo que quis saber a localização da
sede do Grupo de Amigos do Jardim Zoológico de Portimão, por pretender visita-la tendo em
conta a atribuição de um subsídio, no valor de €25,00 e lançou a questão da existência de
Associações que pedem subsídios para proveito próprio. ---------------------------------------------
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Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, continuou a sua intervenção dizendo que
tendo em conta a presente situação, em que não há dinheiro nem para pintar passadeiras, nem
para colocar placas, o executivo deveria ter em atenção se a atribuição de subsídios a algumas
associações não será para proveito próprio. -----------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta, registou, com muito agrado, a preocupação de Célia Silva
tendo em conta o valor em questão e explicou ser a atribuição desse valor uma decisão política,
tomada pelo anterior executivo, mas que vai continuar neste executivo, a apoiar o Jardim
Zoológico, tendo como compensação uma redução nos bilhetes, sempre que a Junta quiser levar
alguma escola a visitar o espaço. ----------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que pediu explicações sobre
o subsídio de € 1.000,00 atribuído à Fabrica da Sé Catedral de Faro. -------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta, voltou a dizer que a atribuição de subsídios é uma opção
política, de quem está no executivo, e explicou que o subsídio em questão tem a ver com um
protocolo existente entre a Junta e a Rádio Costa Doiro, para divulgação das actividades da
Junta e dos Clubes com quem tem parceria. -------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, terminou a sua intervenção dizendo que não
pode agradar a todos, no que respeita à atribuição de subsídios, mas assegurou que o presente
executivo vai continuar a dar subsídios aos clubes da terra e a apoiar o Jardim Zoológico, caso a
quota anual não aumente. ------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, colocou o Ponto 3 a votação tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro
seguinte:
Votações

PS

Votos a favor

7

Abstenções
Votos contra

SP

PPD/PSD

BE

CDU

3
4

Total
10

3

7
1

1

A bancada da CDU apresentou Declaração de Voto cujo teor aqui se anexa:
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Dando prosseguimento à ordem de trabalhos o Presidente da Mesa passou ao Ponto 4 Apreciação do Inventário de todos os Bens;---------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
questionou o executivo em matéria de Casas de Função e Outros Imóveis de relevância
Histórica e Cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, explicou que a Técnica financeira se encontra
de licença de maternidade pelo que não tinha, em sua posse, elementos para prestar os
esclarecimentos solicitados mas que iria informar-se sobre a matéria em questão e prestaria os
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devidos esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao Ponto 5 – 1ª Revisão Orçamental; ----------------------------------------------------Não havendo pedidos de intervenção o presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho
colocou o Ponto 5 a votação tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro seguinte.--------Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

Votos a favor

7

3

3

3

Abstenções

1

CDU

Total
16

1

2

Votos contra
Passou-se ao Ponto 6 - Apreciação e votação das alterações ao Regimento em vigor
na Assembleia de Freguesia;
O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, informou que o Ponto seria retirado
da Ordem de Trabalhos e pediu a Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista,
para explicar à Assembleia o motivo. ---------------------------------------------------------------------Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, explicou que, no seguimento de duas
reuniões já havidas, e tendo em conta as muitas alterações a introduzir no Regimento, a
Comissão de Trabalho necessita de mais tempo para aperfeiçoar o Regimento de forma a que
todos tenham regras e ordem na Assembleia. --------------------------------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, acrescentou que devido à modificação
da Lei das Autarquias, as alterações são profundas o que implica refazer quase na totalidade o
actual Regimento, daí a necessidade de uma análise mais cuidada, pelo que este Ponto iria
passar para uma próxima assembleia. ------------------------------------------------------------------------------Passou-se de seguida ao Ponto n. 7 – Informação do Presidente; -------------------------------O Presidente da Junta, não obstante a mesma já ter sido enviada a todos os membros, fez
questão de destacar o sombreamento do Parque Infantil, o projecto “Junta-te ao Teatro” em
parceria com o Teatro Municipal de Portimão, que foi de encontro à proposta apresentada pela
Coligação Servir Portimão para que a cultura seja mais apoiada, os jardins do centro da cidade
que têm sido tratados pela Junta de Freguesia e o acordo feito com a Empark que resultou em
vouchers a €0,40, por cada hora, para os comerciantes oferecerem aos seus clientes. ---------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, perguntou se os comerciantes aderiram
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ao projecto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, informou que para que a Empark vendesse os
vouchers pelo valor €0,40 foi necessário adquirir 2000 vouchers, estando já vendidos 1400
unidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada Coligação Servir Portimão, que felicitou a
parceria com a Empark e perguntou ao Presidente se nos beneficiários do uso de
estacionamento mais barato, pensou em incluir os membros da Assembleia. --------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que o assunto daria uma boa Moção
para ser apresentada na Assembleia e sugeriu que apresentassem uma proposta, nesse sentido,
na próxima Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------Para terminar a sua intervenção Álvaro Bila, Presidente da Junta, informou que a Informação
do Presidente e as actividades da Junta vão passar a ser divulgadas no site da Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, informou que as actas da Assembleia
de Freguesia também estão disponíveis, para consulta no site da Junta, e agradeceu o apoio
prestado pelos funcionários da Junta, no que respeita à parte burocrática da Assembleia. --------Pediu a palavra Álvaro Bila que fez questão de realçar o trabalho exemplar de todos os
funcionários da Junta de Freguesia, que “vestem a camisola”, colaboram em todas as
actividades e apoiam o executivo no trabalho em prol da Freguesia. --------------------------------------Sem mais pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente da Mesa, Ilídio Poucochinho agradeceu
a presença de todos e a forma correcta, interessada e participativa como decorreu a Assembleia,
desejou a todos um bom 1º de Maio e deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia,
pelas 24 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia de Freguesia,
O Presidente da Mesa
O 1 Secretário
O 2º Secretário
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