Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 4/2014
Aos vinte e seis dias do mês de Junho 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, António Serra, 2º Secretário, Clemente Camarinha, José
Carlos Nunes Lourenço, António Alexandre Mimoso Correia, António Paulo de Brito
Vitorino, Ana Filipa Florêncio, pelo Partido Socialista; Márcio Filipe Costa Marques, Braulio
Correia, pelo Partido Social Democrata, Nuno Campos Inácio, 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 e
Alexandra Matos, 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 do novo Regulamento e Tabela Geral de Taxas e
Licenças;
4. Apreciação e Votação do Regulamento de Licenciamento de Actividades
Diversas da Freguesia de Portimão;
5. Apreciação e Votação do novo Regulamento de Utilização e Cedência da
Sala de Formação e do Salão Nobre da Assembleia de Freguesia;
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 João Paulo dos Santos
Barnabé, da Coligação Servir Portimão, que foi substituído por Sara Rosado, de Henrique
Silva e de Ângela Margarida Gomes do PPD/PSD, que foram substituídos por António
Serra, que foi convidado a exercer as funções de 2º Secretário e por Braulio Correia, e de
Paulo António da Silva Pereira da CDU que foi substituído por Alexandra Aleixo de Matos. 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
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matéria de intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Mário Freitas que saudou todos os presentes e iniciou a sua intervenção
referindo não trazer, desta vez, questões para colocar à Assembleia, nem cabula.--------------------Relativamente ao apontamento deixado na ultima Assembleia, Mário Freitas, disse que os
mesmos foram alvo da atenção do executivo, o que registou com agrado, tanto mais que a maior
parte dos assuntos não diziam respeito à Junta de Freguesia mas à Câmara Municipal de
Portimão, e que os mesmos, na sua maior parte, foram resolvidos sem que a Câmara gastasse
um cêntimo e apelou aos partidos que ainda têm marcas das ultimas eleições, espalhadas pela
cidade, nomeadamente estruturas metálicas, que as retirem pois que não basta fazer politica
devem, também, saber comportar-se civicamente e os partidos tem essa responsabilidade. --------Pediu a palavra Pedro Castelo Xavier que saudou todos os presentes, disse ter muito prazer em
estar presente na Assembleia, da qual fez parte no mandato anterior e na qual evoluiu não só
como homem mas também como agente politico, e registou com agrado que foi na Assembleia
que apresentou uma proposta que se viu realizada no programa eleitoral do PPD/PSD e do
Partido Socialista que foi a abertura da Avenida São João de Deus. ------------------------------------Pedro Castelo Xavier, salientou a importância de o papel da Assembleia de Freguesia ao
serviço dos Portimonenses pelo que fez questão de deixar a presente nota por considerar
importante fazer jus ao trabalho realizado e que tem seguido, não só como vereador, mas
também como Presidente do PPD/PSD. Em resposta à intervenção de Mário Freitas, Pedro
Xavier disse que os partidos políticos usam as estruturas políticas como muito bem querem e
que a vontade dos partidos deve ser respeitada pelos cidadãos. --------------------------------------------Pediu a palavra Armindo Santos que procedeu à leitura de um documento cujo teor aqui se
anexa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que saudou todos
os presentes e iniciou a sua intervenção dizendo, que na qualidade de comerciante e pessoa que
sempre viveu no centro da cidade, não ter quaisquer dúvidas na resposta a dar, e que, apesar do
presente executivo nada ter a ver com a loja do munícipe, apoiará toda e qualquer iniciativa que
contribua para a dinamização do comércio local e que ajudará na realização de todos os eventos
que tragam mais pessoas para o centro da cidade.--------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armindo Santos que, como reforço da sua ideia, disse que a sua posição tem a
ver com o servir o conjunto na sua globalidade e não apenas um grupo específico, porque acima
do interesse de cada um está o interesse geral, sendo para isso que há votos, que há mandatos e
que há gente ao serviço do cidadão comum. ----------------------------------------------------------------------Pediu a palavra César Barata que voltou a questionar a Assembleia em matéria do acesso, à
Assembleia, de pessoas com mobilidade condicionada. ------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que lamentou o facto de o
edifício não permitir o acesso às pessoas com mobilidade condicionada mas, na sua condição de
Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão,
disponibilizou aqueles serviços sempre que algum munícipe, naquelas condições, pretenda
assistir à Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------Antes de entrar no Ponto 2 pediu a palavra, Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que,
relativamente à intervenção de Mário Freitas, disse não ser intenção do seu Partido retirar as
estruturas metálicas por entenderem que a politica não se faz só em tempo de eleições mas sim
sempre que necessário, daí a permanência das referidas estruturas. --------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa da Assembleia, Ilídio
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Poucochinho, passou ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia. ------------------------O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, colocou a acta da última
Assembleia à votação, tendo sido aprovada, por maioria, conforme quadro seguinte:---------------Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

6

4

1

3

1

15

Abstenções

1

1

4

2

Votos contra
De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho deu início à leitura das
Moções, entregues nos serviços da Junta de Freguesia, por ordem de entrada. -----------------------Célia Alfarroba, do Bloco de Esquerda procedeu à leitura da Moção nº 1, cujo teor aqui se
anexa:
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Em defesa da Moção, Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, disse ter recebido muitas
queixas, principalmente dos estudantes em regime nocturno, devido à falta de segurança e à
pouca iluminação, tendo em conta o problema social existente na zona. ---------------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PSD, que cumprimentou todos os presentes
e pediu à bancada do Bloco de Esquerda mais esclarecimentos sobre a Moção, nomeadamente
sobre as alíneas a, b e c e informou que votariam a favor caso fosse retirado o pedido de envio
para a Comunicação Social. -------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse ser uma
preocupação de todos, o que se passa nesta zona da cidade, e que estão sensibilizados para a
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situação pelo que irão votar a favor caso as observações sejam retiradas, nomeadamente o envio
para a Comunicação Social uma vez que sendo Portimão uma zona de turismo, por excelência,
esse tipo de informação apenas prejudicará a cidade. ---------------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que, relativamente aos pedidos
de esclarecimento de Márcio Marques, disse que o que pretendem é que haja um policiamento
mais eficaz e que se aumente a iluminação na zona, nomeadamente a colocação de lâmpadas
com maior potência, e concordou com as alterações solicitadas. --------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que disse que não entraram em
pormenor no que respeita às medidas de segurança e deram maior importância ao problema da
iluminação, pelo facto de a principal causa de desconforto dos moradores, daquela zona, ser a
prostituição existente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, colocou a Moção a votação tendo sido aprovada, por unanimidade, conforme
quadro seguinte:
Votações

PS

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

4

3

3

2

19

Abstenções
Votos contra
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 2, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. --------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, do Bloco de Esquerda, que lamentou o encerramento e a
degradação do Posto de Turismo e a falta de cuidado com o jardim em volta do Posto de
Polícia, sendo sua opinião que o mesmo deveria estar situado no local onde se encontra, agora,
o Posto de Turismo e lamentou o facto das casas de banho públicas se encontrarem fechadas,
esperando que a Câmara Municipal de Portimão tome uma posição no que respeita a estas três
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que disse que a entidade
responsável pela manutenção destes equipamentos é a Portimão Urbis e que a sua bancada
votará a favor caso se retire da Moção a referência à Comunicação Social. ----------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que manifestou a sua
preocupação pelas situações relatadas e que a exemplo da Moção anterior também votarão a
favor caso seja retirada a referencia à Comunicação Social, pelas razões que já foram
apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda que sugeriu que se substituísse
Comunicação Social por Turismo do Algarve.------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha que informou ter conhecimento da existência de
diligências, por parte do executivo da Junta de Freguesia, para intervir nessas zonas. --------------Pediu a palavra Márcio Marques da bancada do PPD/PSD, que informou que o Posto de
Turismo é da alçada da Portimão Urbis. -------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que cumprimentou todos
os presentes e, como complemento ao que foi dito por Clemente Camarinha, informou que o
Presidente da Junta já reuniu com o Comissário da Policia de Segurança Pública de Portimão
relativamente à degradação do Posto de Policia da Praia da Rocha e que, no que respeita ao
jardim do Posto de Turismo, os serviços da Junta de Freguesia já fizeram um levantamento das
necessidades existentes e irão, de acordo com as suas possibilidades, intervir em termos de
manutenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que voltou a referir que o
Posto de Polícia deveria mudar de localização, tendo em conta o barulho, em alturas de
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detenções, chegando a acordar os clientes dos hotéis da zona. ----------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção nº 2 a votação, tendo sido aprovada por unanimidade, conforme
quadro seguinte:

Votações

PS

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

4

3

3

2

19

Abstenções
Votos contra
De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a
Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que leu um Pedido de
Esclarecimento, cujo teor aqui se anexa:
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Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que, dado a extensão do
pedido de esclarecimento, disse que iria informar-se sobre as questões colocadas e
posteriormente informaria os membros da Assembleia. -------------------------------------------------------Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, pediu aos membros das outras
forças políticas que se pronunciassem sobre o assunto. --------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que informou já ter discutido,
em reunião de executivo, sobre a possibilidade de requisitar o ecrã existente na Alameda da
Republica para a divulgação das actividades da freguesia, tudo dependendo dos valores a
cobrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a
Eduarda Andrade, da Coligação Servir Portimão, que leu a Moção nº 3, cujo teor aqui se
anexa:

83

Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 4/2014

84

Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 4/2014
Após a leitura da Moção, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, colocou-a
à discussão da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que, na qualidade de
trabalhador na Praia da Rocha, há mais de 30 anos, disse saber bem o prejuízo que tal medida
irá trazer aos comerciantes, pelo que votarão a favor da Moção. -------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que manifestou a
intenção de votar contra a Moção pelo facto de a mesma solicitar a revogação de uma decisão
que ainda não foi tomada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
cumprimentou todos os presentes e referiu a presença dos três vereadores, que muito dignifica o
órgão da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------Relativamente à última intervenção, Nuno Campos Inácio, considera haver alguma
manipulação da Comunicação Social e questionou a Assembleia em matéria de saber se o
equipamento já foi comprado. ----------------------------------------------------------------------------------------Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, respondeu não ter competência para
prestar tal esclarecimento uma vez que a bancada do Partido Socialista não representa a
Portimão Urbis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que a notícia saiu
no jornal e informou que houve uma reunião com os empresários da Praia da Rocha, onde foi
dito que os parquímetros seriam explorados pela Portimão Urbis. ----------------------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que disse que pelo facto de a
presente discussão se basear em suposições a bancada do seu partido iria votar contra a Moção.
Pediu a palavra Armando Santana, da Coligação Servir Portimão, que registou o facto da
bancada do Partido Socialista não se rever nos acórdãos do Tribunal de Contas, e, na sua
qualidade de defensor dos provérbios populares, é sua opinião que “Quem cala consente”.
Aramando Santana disse ainda que se a Comunicação Social veio a terreiro dizer que
compraram e se as entidades visadas não o desmentiram é porque efectivamente compraram, se
fizeram reuniões com os comerciantes, é porque afinal a intenção existe e se um Tribunal de
Contas diz que esta entidade deveria estar extinta, desde o mandato anterior, considera não
haver lógica em se acatar uma ordem de uma entidade que na prática não deveria existir há
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mais de três anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que o processo
de implementação dos parquímetros teve origem numa proposta apresentada pela Portimão
Urbis à Câmara Municipal de Portimão. -------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que sugeriu
a alteração do último paragrafo para que a Moção seja votada e lembrou que a gestão dos
parquímetros é uma competência delegada na Portimão Urbis, pelo que, a menos que tivesse
havido delegação noutra entidade, essa competência pertence à Portimão Urbis até porque já
foi mais do que referida a compra do equipamento.------------------------------------------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que manifestou a sua
estranheza pelo facto de o Tribunal de Contas aconselhar a extinção da Portimão Urbis, e,
tendo competência para tal, não o fazer e questionou a veracidade de grande parte das notícias
que saem na Comunicação Social. ---------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que perguntou
se Márcio Marques, partindo desse pressuposto, colocava em causa a veracidade da entrevista
dada pela senhora Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Dra. Isilda Gomes. -----------Márcio Marques respondeu que não foi isso que disse e que estavam a falar de coisas
diferentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que foi contra a proposta da
criação da Portimão Urbis, desde a sua origem, e que se manifestou a favor da sua extinção e
da recuperação de todas as competências para as Autarquias Locais. No que respeita à Moção
considerou ser evidente a ligação da Portimão Urbis à compra dos equipamentos pelo que irão
votar a favor da Moção.-------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
saber que a decisão do Tribunal de Contas não extingue a Portimão Urbis, mas que a sua
extinção é uma questão de tempo, seja ela por decisão judicial ou por decisão política. ------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse que, apesar
da alteração feita à Moção, a bancada do seu Partido iria votar contra.---------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da
Assembleia, colocou a Moção nº 3 a votação, tendo sido aprovado por maioria, conforme

86

Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 4/2014
quadro seguinte:

Votações

PS

Votos a favor

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

4

1

3

2

10

Abstenções
Votos contra

7

2

9

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 4 , cujo teor
aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº4, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. --------------------------------------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que disse que Henrique Silva
ficou indignado com a situação, que não está disposto a fazer parte do grupo de trabalho e que
lamentou a referência do seu nome na Moção. -------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada Coligação Servir Portimão, que disse que
iria pedir à empresa, de que é assinante, o registo da chamada para que a Assembleia possa
verificar a duração da conversa que teve com Henrique Silva.

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

Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD que voltou a dizer que Henrique
Silva lamentou o envolvimento do seu nome na Moção e esclareceu que o mesmo é professor de
História e não arqueólogo. ------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que

disse

que a presente situação dá vontade de rir e que, sendo assim, talvez esteja explicada a razão da
doença do Henrique Silva.

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

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que, relativamente à
presente Moção, e tendo em conta que a mesma vem no seguimento da apresentada na ultima
Assembleia, disse que conseguiram aferir que a Junta de Freguesia de Portimão solicitou um
técnico da Câmara Municipal de Portimão e um arqueólogo do Museu Municipal de Portimão
para se iniciar um estudo ao local, pelo que, neste contexto, é sua opinião que a Moção se
esvazia de conteúdo. ---------------------------------------------------------------------------------------------Antonio Vitorino disse, ainda, que a presente Moção, embora traga um pouco mais de
conteúdo, continua a não esclarecer algumas dúvidas, apontadas na última Assembleia,
nomeadamente a indicação de prazos e de equipamentos necessários, pelo que iriam votar
contra a Moção. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da CDU, que disse que as dúvidas, relativamente à Moção,
mantêm-se, principalmente em relação aos procedimentos a tomar, prazos, equipamento
necessário, pessoas envolvidas, planificação e, como conclusão, disse concordar com a essência
da Moção mas que continua a necessitar de uma resposta mais concreta em relação aos
trabalhos e sobre o que se pretende da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------
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Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que constatou ser a
Moção muito semelhante à que foi apresentada na ultima Assembleia e à qual votaram a favor,
no entanto, e tendo em conta as informações dadas por António Vitorino, decidiram se abster.
Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
informou a Assembleia que iria retirar a Moção. -------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada Coligação Servir Portimão, que questionou a
bancada do Partido Socialista no que respeita à existência de custos, para ter termo de
comparação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que explicou ser intenção do
executivo reabilitar o edifício, não o construir de raiz, e como tal teve a preocupação de falar
com a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portimão no sentido de ceder um técnico e
um arqueólogo, para o efeito, e disse não ver qualquer problema em que colegas da Assembleia,
com formação e habilitação na área, acompanhem os trabalhos. -------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que quis esclarecer que nunca
duvidou do teor da Moção, apresentada por Nuno Campos Inácio, e que apenas se limitou a
transmitir as palavras de Henrique Silva, e que não foi sua intenção lançar um ataque pessoal
contra Nuno Campos Inácio ou contra a bancada da Coligação Servir Portimão.----------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
que também não interpretou a intervenção de Márcio Marques como um ataque pessoal mas
que tem provas da conversa mantida com Henrique Silva.---------------------------------------------------No que respeita à intervenção de Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão,
Nuno Campos Inácio, confirmou a conversa tida mas disse que o tema do técnico e do
arqueólogo não foi abordado na mesma.

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

Como a Moção nº 4 foi retirada o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu
a palavra a Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que leu a Moção nº 5,
cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 5, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------Em defesa da Moção, Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, disse que a
Portimão Urbis já teve melhores dias e que há muito tempo que a mesma não cumpre com as
suas obrigações sendo o seu encerramento uma questão de tempo e que era conveniente que se
fosse pensando no futuro que pode ser muito mais próximo do que se imagina. ----------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
não ser a Portimão Urbis a questão mais pertinente, mas sim o facto de a própria Câmara
Municipal de Portimão delegar competências próprias, numa empresa municipal e, tendo em
conta que as Juntas de Freguesia já têm uma serie de competências legais que coincidem com as
mencionadas na Moção, é o objectivo da presente Moção que se inicie negociações, entre o
executivo da Junta e o executivo camarário, com vista a que as competências que estão na
Urbis, sejam transferidas para a Junta de Freguesia, e que a Junta utilize as verbas para fazer
face às despesas existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira da bancada do Bloco de Esquerda, que disse concordar
totalmente com a extinção da Portimão Urbis e com a transferência das suas competências para
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as Freguesias, tendo já apresentado várias moções nesse sentido, mas, assegurando os postos de
trabalho, tendo em conta o tempo de crise em que se vive. Nesse sentido Miguel Madeira
propõe que se acrescente à Moção a salvaguarda dos postos de trabalho para que possa votar
favoravelmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
não ser possível alterar a Moção, no sentido solicitado, uma vez que o objectivo do presente
documento é que se inicie negociações, não se justificando, de momento, a alteração solicitada. O Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia, Ilídio Poucochinho, solicitou ao
Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, Álvaro Bila, para acrescentar alguma
informação sobre o assunto mencionado na Moção. -----------------------------------------------------------Álvaro Bila, iniciou a sua intervenção dizendo que a Lei 75 permite a celebração de Acordos
de Execução e Delegação de Competências com a Autarquia e que já reuniu com a Senhora
Presidente da Câmara Municipal de Portimão no sentido de transferir algumas competências
para a Freguesia, salvaguardando o facto de o quadro de pessoal da Junta de Freguesia ser
bastante reduzido e ser seu desejo que ao celebrar esses Acordos e Delegações de Competência
possa cumpri-los.----------------------------------------------------------------------------------------------------------No entanto, Álvaro Bila, informou que o executivo da Junta de Freguesia de Portimão sentiu a
necessidade de ajudar na manutenção dos espaços verdes e que já fez muita coisa no sentido de
tornar os jardins da cidade muito mais bonitos. -----------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
agradeceu a explicação do Presidente e informou que a reivindicação de mais competências
para a Freguesia faz parte do programa eleitoral da Coligação e disse compreender que um
aumento das competências obriga a que haja mais pessoal e se não for possível contratar pela
Junta terá que haver uma outra forma de resolver a questão. -----------------------------------------------Para terminar, Nuno Campos Inácio, falou da questão do cemitério pelo facto de a freguesia de
Portimão ser a única do concelho a não gerir o cemitério e ser sua opinião que, neste momento,
a Junta de Freguesia tem melhor abertura para resolver o problema do cemitério que o próprio
município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que, no âmbito do que foi
afirmado relativamente à manutenção dos postos de trabalho, é público que a posição da CDU
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passa pela manutenção dos postos de trabalho com excepção dos cargos de nomeação política.
Relativamente à Moção, Vasco Trindade, disse concordar com a sua forma e com o seu
conteúdo sendo evidente que existe a preocupação de saber se a Junta de Freguesia terá
capacidade, ou não, de absorver essas competências mas, perante a explicação de Nuno Inácio
Campos, que referiu a questão da negociação e do acerto perante a contratação, a CDU irá
votar a favor da Moção.-------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Carlos Lourenço, da bancada do Partido Socialista, que disse que uma
vez que o objectivo da Moção é a iniciação das negociações e que, como foi dito pelo Presidente
da Junta de Freguesia de Portimão, as mesmas já foram iniciadas, não faz sentido votar a favor
de uma coisa que está esvaziada de conteúdo. -------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
não ter dons adivinhatórios para saber se se iniciaram, ou não negociações, nem sabe,
concretamente, o que foi negociado pelo que o Partido Socialista votará como muito bem
entender e a Moção não será alterada. -----------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que perguntou se algum
membro da bancada da Coligação Servir Portimão tinha em seu poder uma cópia do Acórdão
publicado pelo Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------------------------Nuno Campos Inácio, respondeu não ter por costume andar com acórdãos no bolso. --------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, colocou a Moção a votação
tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:

Votações

PS

Votos a favor

PSD/PPD

4

Abstenções
Votos contra

SP

7

BE

CDU

Total

3

2

9

1

1

2

9

Verificando-se um empate o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, exerceu o
seu direito a o voto de qualidade e votou a favor da Moção.

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

Ilídio Poucochinho explicou que votou a favor pelo facto de a Moção ter como objectivo o início
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de negociações e ser seu desejo que o Presidente da Junta de Freguesia vá a muitas negociações
e consiga o mais possível para a Freguesia de Portimão. -------------------------------------------------De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra a Vasco
Trindade da bancada da CDU que leu a Moção nº6, 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 Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
concordar com a alteração do IVA para 6%, no que se refere à electricidade e ao gás natural,
mas que não iria votar a favor tendo em conta os considerandos presentes na Moção. -----------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse que iriam
votar contra a Moção pelas mesmas razões apresentadas por Nuno Campos Inácio.

---------

Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que disse que iriam votar contra
96

Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 4/2014
a Moção pelas mesmas razões. --------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse compreender os
considerandos, a que se referem, e que estão mencionados, propositadamente, por a CDU não
apresentar Moções sem apontar o dedo aos culpados. ------------------------------------------------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

PPD/PSD

Votos a favor
Abstenções
Votos contra

1
7

3

BE

CDU

Total

3

2

5
1

3

13

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra a
Alexandra Matos, da bancada do CDU, que leu a Moção nº7 , cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 7, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou-a à discussão da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------Como reforço à Moção, Alexandra Matos, disse que além de um imperativo nacional, este
assunto é um imperativo regional por existir no Algarve um contrato colectivo do comércio
regional que, desde o ano passado, acordou um aumento salarial da categoria mais inferior para
quinhentos euros ou seja a região deliberou aumentar o salário, que na altura estava a
quatrocentos e oitenta e cinco euros, para quinhentos euros contribuindo com um impulso para
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a economia local e referiu, ainda, que nem toda a região está a aplicar este contrato colectivo de
trabalho, facto que merece ser denunciado. -----------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
que pelos motivos apontados na Moção anterior o sentido de voto seria o mesmo. -------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que disse que iriam votar contra
pelos mesmos motivos mencionados na Moção anterior. -----------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que informou que o
sentido de voto seria o mesmo e lamentou o facto de a Moção ser apresentada com uma carga
político/partidária tão forte e de ataque pessoal. ----------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que perante os argumentos
apresentados, disse que os problemas mencionados nas Moções não surgem por acaso, nem
pela divina Providência, sendo consequência política de forças partidárias concretas pelo que
considerou ser seu dever denunciar quais as forças partidárias que estiveram por detrás dessas
mesmas politicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
considerou engraçado os argumentos apresentados pela CDU, culpando todos os partidos,
tendo em conta que o maior problema da economia nacional deu-se no período do PREC,
lembrando ter havido duas intervenções do FMI na economia nacional, no período logo a seguir
ao PREC e durante o PREC, pelo que não aceita que a CDU diga que tudo esteve mal do
PREC para a frente, por considerar que todos foram responsáveis pois para se chegar ao ponto
que se chegou houve culpas de todos os partidos e houve más políticas. Nuno Campos Inácio
disse, ainda, que o Partido Comunista também teve a sua quota-parte de culpa na origem,
nomeadamente nas nacionalizações, na forma como feita a descolonização com efeitos na
sociedade ao longo das últimas décadas. --------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que se queriam falar de
politica teriam que lhe permitir um comentário e, começando pelas nacionalizações, disse que
estas permitiram criar empresas estatais viáveis, que trouxeram lucro e que os governos de
direita têm sucessivamente privatizado, quanto à questão do PREC ter motivado uma
intervenção da Troika, Vasco Trindade, perguntou se naquele período se arrasou uma
economia nacional ou se eram problemas estruturais que já vinham detrás, muito anteriores ao
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período do PREC, quanto ao problema da descolonização, Vasco Trindade, disse que esta
sucedeu por ter havido um regime fascista e autoritário que procedeu a uma guerra de décadas
ao que se seguiu uma revolução em Portugal , necessária e imprescindível, em que o povo se
ergueu e terminou com esse regime, sendo necessário tomar medidas por não ser possível se
prolongar uma guerra nas ex-colónias, nem negociar para a descolonização demorar décadas,
porque os povos soberanos de Africa tinham direito à sua independência e que os erros da
descolonização, não vieram do período do PREC ou do pós-revolução, mas sim de décadas de
abusos e de exploração das populações indígenas. -------------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção, Vasco Trindade, disse que atribuir culpas à CDU é uma
questão de interpretação, com a qual não concorda, tanto mais que muitos dos erros que foram
cometidos, e que a CDU aponta, foram avisados, foram considerados e postos sempre a debate
pelo PCP e pela CDU, portanto as forças políticas, que assumiram uma série de erros, não o
fizeram desavisados, nem inocentemente, fizeram-no com conhecimento de causa. Vasco
Trindade disse ainda que erros todos cometem, e a CDU também os comete, mas que a maior
parte dos erros aqui envolvidos e denunciados pela CDU, esta não pode ser acometida. ----------Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que, ainda, a respeito da
intervenção de Nuno Campos Inácio, relembrou que as duas últimas intervenções do FMI,
tiveram lugar em 1978 e em 1983, a primeira no período pós-PREC e a segunda para resolver
um período de grande despesismo no tempo em que o Ministro das Finanças era Aníbal
Cavaco Silva, em 1979/80. -------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às nacionalizações, Miguel Madeira, relembrou que as mesmas serviram, nas últimas
décadas, para compensar o orçamento através de receitas extraordinárias vindas das
privatizações e disse que, independentemente do efeito que as nacionalizações possam ter tido
há 30 anos atrás, a verdade é que nos últimos tempos, as nacionalizações e as privatizações que
dai advieram têm servido para equilibrar o orçamento. -------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
que devido ao adiantado da hora não iria responder mas sugeriu que se realizasse um debate,
entre as forças políticas com assento na Assembleia, sobre o assunto. ------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho,
colocou a Moção a votação tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte:
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Votações

PS

SP

PPD/PSD

Votos a favor
Abstenções
Votos contra

7

4

BE

CDU

Total

3

2

5

1

1

2

13

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 8, cujo teor aqui
se anexa:
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Após a leitura da Moção nº8, Vasco Trindade, acrescentou que, em Sessão Plenária da
Assembleia da República, do passado dia 29 de Junho, foi chumbado, com os votos do
PPD/PSD e CDS, incluindo os deputados eleitos pelo Algarve, um Projecto/Resolução do
PCP que propunha que se acabasse com o processo de fusão dos Hospitais Faro, Portimão e
Lagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que realçou o
interesse da Moção e, porque a Coligação existe para defender a população, disse que iriam
votar favoravelmente por a considerar de particular relevância no contexto hospitalar e de saúde
em que se integra e questionou o executivo em matéria de se envidar diligências no sentido de
fazer ver às entidades que tutelam este sector a importância deste assunto. -----------------------------Pediu a palavra Márcio Marques, da bancada da PPD/PSD, que disse que votariam a favor
da Moção caso o primeiro parágrafo fosse alterado. -----------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse que até
votariam a favor da Moção se o corpo do texto fosse outro e relembrou que o Partido Socialista,
na pessoa do Dr. António Arnaut, foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, sendo este um
assunto que os preocupa. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que agradeceu a proposta mas
informou que não iriam alterar o texto, submetendo-a assim a votação. No que respeita à
paternidade do SNS e ao Dr. Arnaut, Vasco Trindade, disse que embora o Partido Socialista
e o Dr. Arnaut tenham tido o seu papel na sua criação este foi um processo continuado em que
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intervieram outras forças políticas. -----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
informou que apesar de não se rever no primeiro paragrafo iria votar a favor da Moção, embora
isso não signifique um apoio aos considerandos da Moção. -------------------------------------------------Nuno Campos Inácio disse, ainda, que fez parte de um grupo que reuniu com o Administrador
do Hospital e que nessa reunião foi garantido que não haveria encerramento de valências e que
o Hospital do Barlavento não perderia qualquer tipo de serviços, pelo que o constatar que
foram enganados e o facto de esse pessoa não lhe merecer nenhuma consideração nem respeito,
justifica o volte face no seu sentido de voto e também no da Coligação que representa, no que
respeita ao assunto mencionado na Moção. ----------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que também reuniu
com o Conselho de Administração do Hospital e se entrou preocupado saiu preocupadíssimo,
sendo sua opinião que as coisas só têm tendência a piorar, enquanto aquele Presidente do
Conselho de Administração ali estiver. ----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Assembleia, Ilídio Poucochinho, colocou a Moção à votação, tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte:

Votações

PS

Votos a favor

SP

PPD/PSD

4

BE

CDU

Total

3

2

9

Abstenções
Votos contra

7

3

10

Na prossecução dos trabalhos Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a
palavra a Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, que leu uma Recomendação, cujo teor
aqui se anexa:
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Após a leitura da Recomendação pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de
Esquerda, que perguntou o que se pretendia fazer com os moradores daquela zona. ---------------Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, respondeu que a solução deverá passar por uma
concertação de esforços, entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Portimão, no
sentido de se arranjar uma solução para o problema. ----------------------------------------------------------Márcio Marques, da bancada do PPD/PSD, procedeu, de seguida, à leitura da Moção nº 9,
cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, colocou-a a
discussão da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da coligação Servir Portimão, que
concordou ser necessário fazer algo pelo comércio tradicional mas que não concorda que o
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caminho seja fechar as grandes superfícies, sendo sua opinião que a solução deverá passar por
tornar o centro da cidade mais atractivo, pelo que desafiou o executivo a criar um grupo de
trabalho, com todas as forças políticas, que analise a situação e crie dinâmicas para tornar a
cidade mais atractiva e que em vez de se fechar as grandes superfícies ao domingo, se justifique
a abertura do comércio tradicional até ao domingo. -----------------------------------------------------------Para terminar a sua intervenção, Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir
Portimão, considerou ser possível, em conjunto, chegar a conclusões, pensar em ideias que
promovam a reabilitação urbana do centro, arranjar alternativas, arranjar parcerias, estudar
outros critérios de organização de comércio porque, na sua opinião, os comerciantes são
culpados da situação a que chegaram e terão que mudar a sua própria filosofia, para que o
comércio se torne atractivo e leve as pessoas para o centro da cidade. Nuno Campos Inácio,
disse ainda que a culpa não é das grandes superfícies mas do estado a que a cidade chegou e
todos em conjunto devem dar um contributo para que se saia deste marasmo e que não será só a
Loja do Munícipe que irá fazer alguma diferença. -------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, que considerou que o fecho das
grandes superfícies ao domingo seria um incentivo para que o pequeno comércio estivesse aberto
pois saberiam que nesse dia teriam clientes nas suas lojas. ---------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que não se deve criar
grandes ilusões relativamente a esta situação pelo facto de apenas serem considerados grandes
superfícies os espaços com mais de dois mil metros quadrados, os outros são considerados
armazéns, pelo que a lei concede-lhes o direito de abrir ao fim de semana, devendo esta situação
ser resolvida pelo governo e não localmente. ---------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que relativamente a esta Moção disse
que a posição da Frente Sindical vai no sentido de defender o encerramento do comércio ao
domingo e mencionou para tal os seguintes considerandos: a questão de cariz constitucional que
prejudica um modelo em que normalmente é referida a questão da discriminação positiva, ou
seja tolerância à abertura do comércio tradicional perante as grandes superfícies, e a questão da
defesa da família porque um comércio encerrado ao domingo permite que os seus trabalhadores
possam estar com a família , salientou a importância desse direito, e aconselhou que a Moção
seja encaminhada para o governo que tem feito vastas medidas em prejuízo das pequenas e
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médias empresas que são uma grande parte do comércio tradicional e, por último, disse que o
incomoda que num estado laico estejam a ser evocados valores cristãos por considerar não haver
nenhum valor positivo da classe humana que seja exclusivo da cristandade. ----------------------------Pediu a palavra Célia Silva, do Bloco de Esquerda, que disse que o fecho das grandes
superfícies ao domingo apenas servirá para a desertificação da cidade pelo facto de o conceito
de tempo passado em família já não ser ficar em casa a ver televisão mas sair para passear,
beber um café; e quanto à abertura do comércio tradicional disse que ser necessário arranjar
meios diferentes dos existentes porque este mês, e no âmbito dos Santos Populares e da
animação nas ruas do comércio, foi pedido aos comerciantes que abrissem nas noites de quintafeira, sexta-feira e sábado e poucos acederam ao pedido. -----------------------------------------------------Pediu a palavra António Vitorino, do Partido Socialista, que disse entender as razões
espelhadas na Moção pelo que irão votar favoravelmente. ---------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção a votação, tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votações

PS

Votos a favor

7

SP

Abstenções
Votos contra

PPD/PSD

BE

3

2
1

CDU

Total
12

2

4

3
4

Passou de seguida ao Ponto n. 3 - Apreciação e Votação do Novo Regulamento e
Tabela Geral de Taxas e Licenças; --------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que começou por proceder a
algumas rectificações ao Ponto e disse ter recebido uma proposta da Coligação Servir
Portimão, cujo teor aqui se anexa, solicitando que as impressões, baixem o seu valor em dez
cêntimos pelo que, tendo em conta que o actual contrato imprime a um preço mais baixo,
Álvaro Bila informou que o executivo aceitou a proposta da Coligação Servir Portimão. ----------
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Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que, em concordância com a posição
tomada aquando da votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano, disse que estão
definidas taxas que não acha correctas, nomeadamente a de concessão de licença para
arrumador de automóveis, que considerou uma indignidade adicional para pessoas que têm já
dificuldades, e como tal é uma atitude de taxar a pobreza e de agravar a condição dessas
pessoas e por ultimo, apesar de existirem alguns valores irrealistas e inadequados, aplaude a
decisão de baixar as impressões, mas perante os outros pontos irão votar contra. --------------------Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou o Ponto 3, que foi aprovado por maioria, conforme quadro seguinte:

Votações

PS

SP

PPD/PSD

Votos a favor

7

3

3

Abstenções

BE

CDU

Total
13

3

Votos contra

3
2

2

A CDU apresentou uma 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 e Votação do Regulamento de Licenciamento de Actividades
Diversas da Freguesia de Portimão;---------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que, relativamente ao presente
Ponto, referiu um documento de alterações ao regulamento, apresentado pela bancada da
Coligação Servir Portimão, cujo teor aqui se anexa:
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Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, explicou estar o Regulamento de acordo com a
Lei ,quanto ao resto reporta à Licença Especial de Ruído que é da responsabilidade da
Autarquia. Quanto ao outro Ponto, Álvaro Bila, disse que o presente Regulamento, tal como
está elaborado, não contempla qualquer tipo de isenção, nem quanto à entidade requerente,
nem quanto ao fim do evento, podendo, em determinadas circunstâncias, haver isenção de
pagamento de taxas, mas, não querendo favorecer nenhuma entidade, disse ser vontade do
executivo que não conste qualquer tipo de isenção no documento, pelo que não gostariam de
aceitar a sugestão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse
que os regulamentos são feitos para regular questões futuras e partindo do pressuposto que o
presente executivo não pretende isentar não quer dizer que não haja a possibilidade de outros
executivos futuros o quererem fazer e que, apesar de estar na oposição, é seu entendimento que
os executivos devem ter alguma flexibilidade para decidirem cobrar ou não cobrar, daí a
Recomendação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, disse que o executivo poderá rever a sua posição
e aceitar a sugestão mas informou que a irão utilizar o menos possível por não quererem criar
conflitos por isentar uns e outros não. ------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou o Ponto 4 a votação, tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro
seguinte:------------------------------ --------------------------------------------------------------------111
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Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

Votos a favor

7

3

2

3

Abstenções
Votos contra

CDU

Total
15

1

1
2

2

Passou-se ao Ponto 5 – Apreciação e Votação do novo Regulamento de Utilização
e Cedência da Sala de Formação e do Salão Nobre da Assembleia de FreguesiaPediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que, relativamente à sugestão
de alterações ao Regulamento, proposta pela bancada da Coligação Servir Portimão, cujo teor
aqui se anexa, propôs alterar o artigo 7º, evitando assim que se crie mais uma alínea. ---------------
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A bancada da Coligação Servir Portimão concordou com a proposta pelo que não havendo
mais pedidos de intervenção o presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, colocou
o Ponto 5 a votação tendo sido aprovado por unanimidade, conforme quadro seguinte. --------Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

3

3

3

2

18

Abstenções
Votos contra
Passou-se ao Ponto 6 - Apreciação e votação das alterações ao Regimento em vigor
na Assembleia de Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que informou a Assembleia da
existência de uma falha no índice e que o mesmo seria corrigido e enviado a todos os membros. Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que,
relativamente ao tempo de intervenção dos membros da Mesa no debate, perguntou de onde
seria descontado, se da bancada do seu partido ou se da mesa. --------------------------------------------O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, informou que o tempo de
intervenção será descontado na bancada do seu partido. -----------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
perguntou como será feito o preenchimento da mesa quando um dos seus membros intervir, fora
dela, e quem fará o controlo dos tempos de intervenção, quando o Secretário estiver a intervir
no debate. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, disse, ainda, que embora
estas questões não interfiram no seu sentido de voto considera conveniente esclarece-las. ----------Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que reportou à
secção primeira, do capítulo segundo, do Regimento, para esclarecer as dúvidas colocadas por
Nuno Campo Inácio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que considerou relevante as
preocupações de Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, porque se é
verdade que até agora os trabalhos têm seguido com uma certa informalidade e têm trazido bons
resultados também é verdade que as perguntas incómodas têm que ser colocadas e tem que ser
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ponderadas todas situações. -------------------------------------------------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção, Vasco Trindade, da bancada da CDU, disse que na
questão da substituição do secretário, caso este assuma o seu papel de membro, está
determinado que a Assembleia pode eleger outro por voto secreto e mesmo na própria lei
existem outras considerações pelo que há procedimentos que podem ser trazidos caso seja
necessário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vasco Trindade, disse ainda que a CDU propôs dois acrescentos ao Regimento, cujo teor aqui
se anexa, nomeadamente que todos os documentos levados a sessão de Assembleia fossem
entregues com uma antecedência mínima de três dias, para que os serviços os encaminhassem
para todas as forças políticas, e o outro seria um pequeno acrescento que iria no sentido de que
todas as forças políticas tivessem o direito de ler a sua declaração de voto e depois entrega-la na
sua forma escrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Para terminar a sua intervenção, Vasco Trindade, da bancada da CDU, disse que tendo
solicitado que lhe fossem entregues alguns documentos, em formato digital, foi-lhe dito que essa
situação deverá ter a aprovação do Presidente da Mesa de Assembleia e, concordando que os
documentos sejam enviados por correio, é sua opinião que faz sentido que, também, sejam
enviados por formato digital porque, no caso da CDU, os documentos são discutidos em
colectivo o que os obriga a tirar fotocopias -------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra Miguel Madeira do Bloco de Esquerda, que disse que três dias úteis
transformam-se facilmente em 5 dias pelo que sugeriu que passasse para dois dias úteis, em vez
de três. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que
considerou que as notificações são enviadas muito em cima da hora e sugeriu que as mesmas
sejam enviadas com uma antecedência de, pelo menos, quinze dias para que possam organizar a
vida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU que disse concordar plenamente com a
intervenção de Nuno Campos Inácio mas que relativamente à entrega das Moções acha o prazo
de três dias mais adequado mas se o colectivo decidir-se por dois dias também não se opõe. -----Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse concordar
com as alterações propostas e com o envio dos documentos em formato digital.-----------------------O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, disse que qualquer omissão
existente no Regimento será discutida por todos em sessão da Assembleia. ----------------------------Não havendo mais intervenções, o Ponto 6 foi colocado à votação tendo sido aprovado por
unanimidade, conforme quadro seguinte: -------------------------------------------------------------------------Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

3

3

3

2

18

Abstenções
Votos contra
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Passou-se de seguida ao Ponto 7 – Informação do Presidente;------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, não obstante a mesma já ter sido enviada a
todos os membros colocou-se à disposição da Assembleia. --------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que questionou o Presidente
em matéria da reunião havida com a Portimão Urbis no âmbito do Festival da Sardinha 2014,
nomeadamente em que termos se irá realizar este ano. --------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, respondeu que a reunião teve
como objectivo a dinamização do Coreto durante o Festival da Sardinha e às sextas-feiras
durante os meses de Julho e Agosto. No que respeita ao Festival da Sardinha, Álvaro Bila,
disse que o mesmo iria realizar-se nos mesmos moldes do ano passado mas apenas durante
cinco dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, informou ainda que o Festival Chaminé Douro iria realizar-se no dia 19 de Julho,
com a novidade de ter lugar no Tempo, em parceria com a Rádio Alvor, que resultará numa
redução de custos e numa mais-valia para o Festival. ----------------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que no Tempo o
calor é tão insuportável como no Auditório Municipal. -------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de esclarecimento, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho agradeceu a presença de todos, e informou que na próxima Assembleia já estará
em vigor o novo Regimento e deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 24
horas e 30 minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, que tem como suporte a gravação magnética de tudo
quanto ocorreu na respectiva Sessão, que lida e conferida, vai ser assinada por mim, Célia
Maria Gaspar Franco de Sousa_______________________________, Assistente Técnica
a prestar apoio à Assembleia de Freguesia de Portimão, bem como pelos componentes da
Mesa da Assembleia Freguesia de Portimão. -------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia de Freguesia,
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O Presidente da Mesa
O 1 Secretário
O 2º Secretário
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