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Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e quinze, 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 Mesa de Assembleia de Freguesia;
António Paulo de Brito Vitorino 1º Secretário, Clemente Camarinha, José Carlos Nunes
Lourenço, António Mimoso Correia, Cláudio Ventura, Dionísio Filipe, pelo Partido
Socialista; Henrique Waldemann Silva, Ângela Margarida Gomes, Ricardo Silva, pelo
Partido Social Democrata, Custódio Milhano Coelho, Eduarda Andrade, Armando José
Martins Santana Marques, Sara Rosado, 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 Trindade e João Brás, 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 2014;
4. - Apreciação do Inventário de todos os Bens;
5. - Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental;
6. - Apreciação da Informação do Presidente da Junta.
Aberta a sessão, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, cumprimentou todos
os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição de Amílcar de Sousa Bentes e
Filipa Florêncio, do Partido Socialista, Márcio Marques, do PPD/PSD, Nuno Campos
Inácio, da Coligação Servir Portimão e de Paulo Pereira, da CDU, que foram substituídos por
Cláudio Ventura, Dionísio Filipe, Ricardo Silva, Sara Rosado e João Brás, respectivamente. --Antes de passar ao Ponto nº 1, o Presidente da Mesa de Assembleia informou a Assembleia
que, de acordo com o Regimento em vigor, e tendo em conta a falta de quórum da Mesa de
Assembleia, iria realizar-se uma votação secreta para eleger um membro da Assembleia para
fazer parte da Mesa e assim dar inicio aos trabalhos.----------------------------------------------------------Após a votação e contagem de votos, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia,
informou que António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, foi o eleito com a maioria
dos votos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------172
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Ainda antes de se passar ao Ponto nº 1 pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da
Coligação Servir Portimão, que informou haver um problema na convocatória, relacionado com
o facto de a mesma ter sido efectuada nos termos de um artigo já revogado, sendo, na sua
opinião, condição impeditiva da continuação de os trabalhos. ----------------------------------------------Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, disse, ainda, que a Lei permite sanar
facilmente o vício, caso estejam presentes todos os membros da Assembleia mas, perante a falta
dos dois Secretários, colocou o problema à apreciação da Mesa. ------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, disse que estavam todos os membros
presentes e que se tratava de um lapso na convocatória. ------------------------------------------------------Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, disse que caso esse lapso não fosse
sanado todas as deliberações ficariam inquinadas. -------------------------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, questionou ainda Sara Rosado, em
termos da rectificação da convocatória, ao que esta respondeu que, na sua opinião, tanto o
ponto 5 como o 6 deveriam ser rectificados. ----------------------------------------------------------------------Ultrapassada a questão, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, colocou-a a
votação tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------Dando início aos trabalhos, e de acordo com o Ponto nº 1- Período de intervenção do
público - Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia, questionou o público
presente em matéria de intervenção. -------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra, Mário Freitas, que referiu, e agradeceu ao executivo, o facto de a maior parte
dos casos apresentados, respeitante a carros abandonados nas ruas da cidade, terem sido
resolvidos e questionou o executivo sobre a roulotte que se encontra junto à Escola Poeta
António Aleixo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que saudou todos os presentes,
e iniciou a sua intervenção dizendo a Mário Freitas que tinha enviado o pedido de
esclarecimento à Câmara Municipal de Portimão não tendo recebido, até à data, qualquer
resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da
Assembleia, passou ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia. --------------------------Antes de se proceder à votação da acta, pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da
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Coligação Servir Portimão, que chamou a atenção para uma alteração no novo Código de
Procedimento Administrativo que impede os membros, que não estiveram presentes na
Assembleia anterior, de participar na votação, implicando que esses membros tenham que sair
da sala na altura da votação. ------------------------------------------------------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, dando cumprimento ao proposto por
Sara Rosado, pediu aos membros que não estiveram presentes na última Assembleia que se
ausentassem da sala. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que, antes de votar a acta
anterior, solicitou um esclarecimento sobre as competências que a Câmara Municipal de
Portimão deveria delegar na Junta. ----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que confirmou o facto de a Lei
75/2013, de 12 de Setembro, estabelecer competências próprias da Junta de Freguesia e
competências delegadas, sendo que a Câmara Municipal de Portimão teria cento e oitenta dias
para conversações e fazer acordos, como não foram cumpridos tais requisitos, Álvaro Bila disse
que quem se encontra em incumprimento é a Câmara Municipal e não a Junta de Freguesia. ---Pediu a palavra Ângela Gomes, da bancada do PPD/PSD, que disse que a sua interpretação,
sobre o assunto, ia no sentido de a Junta de Freguesia ter obrigação de exigir à Câmara
Municipal que essas competências se materializassem. -------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que reiterou o facto de que não
sendo competência própria a Junta de Freguesia não pode obrigar a Câmara a o fazer, sendo
que este é um problema muito debatido em sede da Anafre pelo facto de existirem, pelo país
fora, muitas Câmaras que também o não fizeram. --------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a acta da última Assembleia à votação, tendo sido aprovada, por
unanimidade, conforme quadro seguinte: -------------------------------------------------------------------------Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

6

3

2

3

1

15

Abstenções
Votos contra
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De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Célia
Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que leu a Moção nº 1, cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 1, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia,
colocou-a à discussão da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que os vendedores
de bilhetes, para os passeios marítimos, no encerramento do serviço, deixam caixas, caixotes,
cadeiras amontoadas, com um aspecto que mais parece de lixo pelo que considera que a
existência de quiosques seria uma boa solução para evitar este tipo de problema. --------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse que o que
se passa na zona ribeirinha de Portimão não é apenas uma questão de estética mas também de
condições de trabalho, ou falta delas, e de bom senso e considerou serem os agentes económicos
os grandes responsáveis pela situação, nomeadamente a Administração dos Portos de Sines e
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do Algarve, pelo facto de ser a entidade que recebe o dinheiro das taxas e que,
independentemente disso, deveria cuidar da imagem da cidade. -------------------------------------------Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, disse, ainda, não ter adjectivos para
qualificar a situação e, mais do que a colocação de quiosques, o que está em causa é uma
uniformização dos postos de vendas e uma boa regulamentação. ------------------------------------------Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que, embora
considere que a colocação de quiosques até possa ser uma boa solução, disse que esta deverá ser
objecto de um estudo e de um planeamento que aborde tanto essa hipótese como outras que
eventualmente surjam, que se chegasse a uma conclusão e depois que se fizesse uma
recomendação. Nessa perspectiva, Sara Rosado disse que iria votar contra a Moção, por não
concordar com a colocação de quiosques sem se saber como e sem haver uma uniformização. ---Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que considerou que o foco da
questão deve ser a forma de se resolver o problema e não a forma como depois se irá guardar o
material, pelo que manifestou a sua intenção de votar a favor da Moção. -------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que chamou a atenção para o
facto de a Moção vir acompanhada de duas fotos, uma da zona ribeirinha de Portimão e outra
da zona ribeirinha de Alvor, para servir de exemplo e para se ver que em Alvor os agentes
turísticos não usam tijolos, pedras, mesas partidas, chapéus-de-sol partidos e tapados com
edredões trazidos de casa e não deixam lixo no fim do horário laboral. ----------------------------------Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, referiu ainda a urgência de se resolver a
situação, tendo em conta a chegada do Verão e da época turística, evitando que o cartão-devisita da cidade de Portimão fique ainda mais deteriorado. -------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que recordou que o que
se pretende com a Moção é, apenas, fazer uma recomendação à Administração dos Portos de
Sines e Algarve uma vez que o assunto em discussão não é da competência da Junta de
Freguesia de Portimão. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que concordou com
Miguel Madeira de que compete à Administração dos Portos de Sines e Algarve deliberar o
que irá fazer; no entanto reforçou a ideia de que não pode continuar como está e de que alguma
coisa tem que ser feita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção nº 1 a votação, tendo sido aprovada por maioria, conforme
quadro seguinte:
Votações

PS

Votos a favor

7

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

3

3

2

15

Abstenções

2

2

Votos contra

2

2

De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Miguel
Madeira da bancada do Bloco de Esquerda, que antes de iniciar a leitura da Moção, Nº 2
informou a Assembleia que o assunto da Moção já foi resolvido mas, uma vez que o problema
se mantém para grande parte das paragens da cidade, pediu autorização à Assembleia para
substituir a presente Moção por uma outra de teor mais genérico, cujo teor aqui se anexa: --------
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Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que informou que o assunto
mencionado na Moção nº 2 foi de imediato resolvido, após ter sido alertado por um membro da
bancada do Bloco de Esquerda e que também já foi feito um levantamento, no que respeita à
falta de sinalética nas paragens de autocarro, tendo sido detectadas faltas em 26 paragens, no
entanto disse ficar ao critério da Assembleia aceitar, ou não, a substituição da Moção. ------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que os motoristas e
a Policia de Segurança Pública estão avisados, o que não acontece com a GNR que não
perdoa as multas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da sua intervenção Célia Silva disse existirem dois administradores na empresa
que gere os autocarros Vai Vem, o de Lisboa autorizou a paragem dos autocarros a de
Portimão disse aos motoristas que a carta de condução era deles e que eles é que sabiam; e que
eles é que pagariam a multa caso parassem numa paragem sem sinalética, sendo que a partir de
Maio, teriam seis pontos acumulados na carta de condução. ------------------------------------------------Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, disse ainda que os motoristas não param, que a
multa é de €537,50 e apresentou uma lista com os locais onde não existe sinalética e sugeriu
que, em caso de falta de placas sinaléticas, as retirem dos sítios onde já não fazem falta e as
ponham nos sítios onde são necessárias. ---------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, sugeriu que a nova Moção fosse
apresentada como anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, chamou a atenção para o prazo de
entrega das Moções e disse que a inclusão do anexo deverá ser votada em Assembleia. -----------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que deve ser votada a
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anexação do documento e depois votada a Moção no seu todo. --------------------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, colocou a anexação do documento 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
Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que, como
complemento à informação dada pelo Presidente da Junta, disse que foram tomadas todas as
diligências, relativamente ao teor da Moção, e que crê que a curto prazo a situação será
resolvida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que, em jeito de conclusão,
disse que, no que respeita à Moção em discussão, irá, apenas como reforço à sua posição, enviála a quem tem a devida competência para que sejam tomadas as diligências necessárias. ----------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse não ter dúvidas de
que a Junta de Freguesia tomou conhecimento da situação mas, tendo em conta que quem sofre
com a situação são os motoristas, pediu urgência na resolução de o assunto. --------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da
Assembleia, colocou a Moção 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

2

19

Abstenções
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 3, cujo teor aqui se anexa: --------------------
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Não havendo pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia,
colocou a Moção nº 3 a votação, tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro seguinte:
Votações

PS

Votos a favor

7

SP

Abstenções
Votos contra

PSD/PPD

BE

CDU

Total

1

3

2

13

2
4

2
4

Na prossecução dos trabalhos, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a
palavra a João Brás, da bancada da CDU, que leu a Moção nº 4, cujo teor aqui se anexa:
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Após a leitura da Moção nº 4, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia,
colocou-a à discussão da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda que lamentou o mau estado e
a falta de limpeza do Parque da Juventude assim como a falta de manutenção de todo o
equipamento lá existente. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse não
ter grande objecção a fazer à Moção em discussão mas, é entender da sua bancada, que quem
explora o estabelecimento comercial, lá existente, deveria, como contrapartida, responsabilizarse pela limpeza do espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que perguntou ao Presidente
da Junta se tinha conhecimento da existência de um guarda a viver permanentemente no
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parque.

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

O Presidente da Junta de Freguesia, Álvaro Bila, respondeu que não tinha conhecimento. ------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que a pessoa que lá
vive deveria responsabilizar-se pela limpeza do espaço uma vez que tem conhecimento que essa
pessoa vende galinhas e ovos, que por lá se reproduzem, e que sendo assim tem o dever de
manter o espaço limpo e é seu entender que a entidade responsável pelo espaço tem obrigação
de exigir a limpeza do espaço, por parte desse funcionário. ------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que agradeceu os contributos das
restantes bancada mas pediu que se focassem no teor da Moção. ----------------------------------------Quanto à sugestão apresentada por Armando Santana, da bancada da Coligação Servir
Portimão, Vasco Trindade disse não ser viável esperar a renegociação do contrato tendo em
conta a urgência da realização daquelas obras pelo facto de existirem pregos em estacas, à altura
de uma criança de três anos, pelo que estão a propor que haja uma resolução urgente da
situação, por parte da Câmara em colaboração com a Junta de Freguesia. -----------------------------Pediu a palavra Ângela Gomes, da bancada do PPD/PSD, que concordou com Vasco
Trindade e considerou que as intervenções se desviaram do assunto principal, que no seu
entender é a falta de segurança e a falta de limpeza do espaço, limpeza esta que, segundo a Lei
75/2013, é da competência da Junta de Freguesia de Portimão, pelo que considerou que a
Junta deve fazer alguma coisa em relação ao assunto em discussão. ---------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse concordar com a intervenção
de Ângela Gomes mas considerou existir um certo limbo pelo facto de não existir delegação de
competências nem contribuição financeira por parte da Câmara Municipal de Portimão, pelo
que solicitou esclarecimentos ao Presidente da Junta sobre o assunto. -----------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que, mais uma vez, chamou a
atenção para o facto da Lei também dizer que o cemitério é uma competência da freguesia, mas
apenas em espaços que pertencem à freguesia o que não acontece em Portimão, onde tanto o
cemitério como o Parque da Juventude são pertença do Município, daí a necessidade de existir
uma delegação de competências por parte da Câmara. -------------------------------------------------------Dando seguimento à sua intervenção, Álvaro Bila, disse apoiar o teor da Moção e deu
conhecimento que já contribuiu para alguns melhoramentos feitos no Parque da Juventude,
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nomeadamente nas obras de reparação das rampas, e aconselhou os membros a consultar a Lei
e a se informarem sobre o património da freguesia. ------------------------------------------------------------Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que reforçou a última intervenção
do Presidente da Junta e considerou não fazer sentido exigir-se delegações de competências se
estas não forem acompanhadas pelas devidas contrapartidas, sejam elas a nível de recursos
humanos ou financeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Ricardo Silva, da bancada do PPD/PSD, que leu um excerto da Lei
75/2013 onde, na sua opinião, fica claro que é a Lei que delega e não a Câmara Municipal. --Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que questionou
o executivo em matéria de se saber da existência, ou não, de contrato de exploração e da
possibilidade de se ter acesso ao mesmo. --------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que estando a
Coligação Servir Portimão representada na Assembleia Municipal de Portimão, seria muito
mais fácil fazer esse pedido directamente a quem faz os contratos de exploração ou seja à
Câmara Municipal de Portimão. ------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, para dizer a Armando Santana
que se já tivesse o cartão de autarca, prometido há dois anos, poderia tratar do assunto
directamente com a pessoa que está a usufruir da concessão. ----------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção nº 4 a votação tendo sido aprovado por maioria, conforme
quadro seguinte:

Votações

PS

SP

PSD/PPD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

2

3

3

2

17

Abstenções

2

2

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 5, cujo teor aqui se anexa: --------------------
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Após a leitura da Moção nº 5, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia,
colocou-a à discussão da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que as escolas já
dão fruta aos alunos pelo que, na sua opinião, seria mais importante que as escolas passassem a
servir, gratuitamente, o pequeno-almoço, a todas as crianças do ensino primário, pois tem
conhecimento que muitas vão para a escola sem comer. ------------------------------------------------------Pediu a palavra Ângela Gomes, da bancada do PPD/PSD, que disse não ser verdade que
haja distribuição de fruta nas escolas, exceptuando a que é servida ao almoço, e que a meio da
manhã e a meio da tarde são distribuídas bolachas e leite com chocolate. ------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que, para complementar o teor da
Moção, informou que, segundo o documento da Estratégia Nacional para o Regime de Fruta
Escolar, o financiamento da iniciativa é totalmente suportado pelo Orçamento de Estado e pela
União Europeia, pelo que a medida não teria implicação de custos a nível da autarquia, que
apenas teria que assegurar a distribuição da fruta pelos estabelecimentos escolares. ----------------Na continuação da sua intervenção Vasco Trindade, considerou a questão pertinente perante
os problemas sociais existentes no concelho de Portimão, nomeadamente crianças com uma
alimentação inadequada, não só pela questão da obesidade mas até pela alimentação adequada
a nível de frutas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que informou que no concelho de
Lagoa a medida referida já se encontra aplicada nas escolas há cerca de um ano. -------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que solicitou
um pequeno esclarecimento sobre a situação pelo facto de, nas escolas que contactou, já ser
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dada fruta da época às refeições. -------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Ângela Gomes da bancada do PPD/PSD, que disse ser seu entendimento
que o teor da Moção não tem a ver com a fruta dada nas refeições principais, mas sim no
suplemento que é dado a meio da manhã e a meio da tarde às crianças. --------------------------------Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, lembrou que o objectivo da Moção ia
no sentido de recomendar à Câmara Municipal de Portimão que se candidatasse ao programa,
até ao dia 31 de Julho, para que possa obter o referido apoio. ---------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que o programa tem como
objectivo fazer complementos alimentares, ao longo do dia, para as crianças, e que, mesmo que
já seja dada fruta às refeições, está-se a falar de um programa que reforça a questão da presença
da fruta e é uma ajuda de financiamento, pelo que a seu ver tem várias vantagens e nenhuma
contrapartida negativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse que a
Moção era mais uma Recomendação e considerou que se deve estar atento a todas as
oportunidades que contribuam para proporcionar melhores condições de vida às populações e
lembrou que a Junta de Freguesia de Portimão já exerce um papel importante nessa ajuda, com
o transporte semanal de cerca de uma tonelada de alimentos, desse género, para, através da
Caritas, distribuir aos carenciados. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção a votação tendo sido aprovada por unanimidade, conforme
quadro seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

4

3

3

2

19

Abstenções
Votos contra
De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a João Brás,
da bancada da CDU, que leu a Moção nº 6, cujo teor aqui se anexa: ----------------------------------- ----190
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Após a leitura da Moção nº6, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia,
colocou-a à discussão da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que, após
cumprimentar todos os presentes, disse que, apesar de ser liberal e defender uma maior
participação privada na economia e entender que o Estado não deve deter empresas, considera
que a água não deve ser um negócio por se tratar de um recurso vital à vida e constata que o
assunto da água está a ser tratado como tal, quando na sua opinião não deve ser assim. ----------No seguimento da sua intervenção Custódio Coelho, disse partilhar de o conteúdo da Moção
com a salvaguarda de se ter em conta que alguns municípios não podem ter liberdade, como é o
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caso de Portimão, que, por força do FAM, vai ter, muito provavelmente, que aumentar a água
em cerca de 15%, o que deve acontecer já no próximo ano. -------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou a Moção nº 6 a votação, tendo sido aprovada por maioria, conforme
quadro seguinte:
Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

7

3

3

3

2

18

Abstenções

1

1

Votos contra
Passou-se de seguida ao Ponto 3 – Apreciação e votação da Conta de Gerência e
Relatório de Gestão referente ao ano 2014; --------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que o presente
executivo tem esperança de angariar dinheiro para requalificar o edifício da nova sede, tendo em
conta que as Juntas de Freguesia não se podem endividar para fazer obras, que executou tudo a
que se propôs, passando com um bom resultado transitado, fruto de uma boa gestão e das
parcerias celebradas que permitiram que se realizassem actividades praticamente a custo zero.
Álvaro Bila, disse pretender continuar com este tipo de gestão de modo a que, no próximo
executivo, existam fundos suficientes para iniciar as obras da nova sede. -------------------------------Pediu a palavra Ricardo Silva, da bancada do PPD/PSD, que pediu algumas explicações
sobre eventuais lapsos que, no seu entender, existem na Conta de Gerência e Relatório de
Gestão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que teceu
algumas considerações sobre o Ponto 3 nomeadamente, sobre as receitas correntes que
considerou terem registado uma execução bastante boa. No que respeita às receitas de capital,
Custodio Milhano, questionou o executivo sobre o motivo de continuar a transitar, de ano para
ano, o valor por realizar de €160.000,00, e sobre a divida que a Câmara Municipal tem para
com a Junta de Freguesia; no que respeita à despesa, Custodio Milhano, registou, com agrado,
uma poupança de 18% e considerou interessantes os bons resultados obtidos que divergem quer
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da Câmara Municipal quer das outras Juntas, mais parecendo, na sua opinião, o Servir
Portimão a gerir e não o Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------No seguimento da sua intervenção, Custódio Coelho, questionou o executivo, em termos de não
querer assumir mais competências uma vez que tem superávites, tem capital humano, sabe fazer
bem e tem folga financeira, e embora saiba que a mesma é para investimento futuro, entende
que a cidade tem muitas questões a necessitar de intervenção, nomeadamente os espaços
públicos que precisam de ser mais cuidados. --------------------------------------------------------------------Ainda sobre as contas, Custodio Milhano, disse não ter visto o prédio registado no inventário. -Após ter sido informado que o mesmo estava inscrito como casa de função, Custódio Milhano,
sugeriu uma reavaliação ao imóvel, por considerar o seu valor muito baixo, sugestão aceite pelo
Presidente da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que começou por responder
que o valor em falta, nas receitas de capital, tem a ver com a verba que será enviada pelo Estado
quando se iniciar a obra da nova Sede, no que respeita à divida da Câmara Municipal, no valor
de €283.000,00, a mesma não consta no Orçamento para que este não se inflacione e quanto a
mais competências, Álvaro Bila disse estar disponível para aceitar algumas, mas não todas, e
embora esteja disponível para trabalhar não o fará sem a respectiva comparticipação financeira
para a freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, voltou a salientar o facto de estar
disponível para continuar a trabalhar, para resolver os problemas do quotidiano da população,
porque foi para isso que foi eleito, que tenta resolver todos os problemas que chegam ao seu
conhecimento, e por isso novas competências sim mas não sem comparticipação. --------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que recordou o motivo porque votaram
contra o Orçamento e informou que, em coerência com o seu voto de então, iria igualmente
votar contra o Ponto nº 3 e apresentar a respectiva Declaração de Voto, cujo teor aqui se
anexa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que referiu que
deveria ter sido feito muito mais, nomeadamente no apoio social a famílias carenciadas,
considerando manifestamente pouco que só tenha sido dado apoio a 17 famílias carenciadas e
disse também, que, no seu entender, existem alguns erros na classificação de algumas rubricas,
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de que deu alguns exemplos, sendo estes os motivos para votar contra o Ponto 3 com a
respectiva apresentação de Declaração de Voto, cujo teor aqui se anexa: --------------------------------

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que explicou que essas
dezassete famílias foram apoiadas no âmbito restrito da aquisição de lentes oculares, porque a
nível de outros apoios, existem parcerias com a Caritas, com o Banco Alimentar, com a Flor
Amiga e com o Refeitório do Padre Arsénio, sendo, infelizmente, o número de pessoas
abrangido muito mais elevado.----------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que referiu o seu caso pessoal e
manifestou o seu agrado pela maneira célere como o mesmo foi resolvido, através dos serviços
da Junta de Freguesia e discordou da opinião de que se existe dinheiro o mesmo deve ser para
gastar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que informou que no
seguimento dos bons serviços prestados, nomeadamente no projecto “Praias Acessíveis”, cujo
desempenho tem sido muito bom, a Junta de Freguesia irá receber um tiraló novo entregue pela
Fundação Vodafone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou o Ponto nº3 a votação tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro
seguinte:
Votações

PS

SP

Votos a favor

7

3

Abstenções
Votos contra

PPD/PSD

BE

CDU

3

13

3
1

Total
3

2

3

Passou-se de seguida ao Ponto nº 4 - Apreciação do Inventário de todos os Bens;
Não havendo pedidos de intervenção passou-se ao Ponto nº 5 - Apreciação e votação da
1ª Revisão Orçamental; ---------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que, relativamente ao presente
Ponto, esclareceu que este, além de ter como finalidade passar os resultados transitados,
também serviu para criar uma rubrica de reposição de pagamentos, pelo facto de terem sido
pagas algumas inscrições em formações que acabaram por não se realizar e uma rubrica de
ajudas de custo para o pagamento de €300,00, relativo a despesas de combustível de
deslocações, em serviço, feitas com o seu carro, pelo facto de as viaturas, cedidas pelo
Município, e que estão ao serviço da Junta, terem estado cerca de dois meses sem seguro. --------Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação de Servir Portimão, que, sendo
coerente com o seu sentido de voto no Ponto anterior, disse ir votar contra o Ponto 5 pelo que
apresentou uma Declaração de Voto, cujo teor aqui se anexa. ----------------------------------------------
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Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia, colocou o Ponto 5 a votação, sendo aprovado por maioria conforme quadro
seguinte:
Votações

PS

SP

PPD/PSD

Votos a favor

7

3

3

Abstenções
Votos contra

BE

Total
13

3
1

CDU
2

5
1

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que reforçou o facto de o
executivo considerar a ajuda social muito importante e disse que todos os pedidos que chegaram
ao executivo foram atendidos, depois de devidamente validados pela Segurança Social, não
ficando nenhum por resolver, dentro das possibilidades da Junta de Freguesia. ----------------------Passou-se de seguida ao Ponto 6 – Informação do Presidente;------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, não obstante a Informação já ter sido enviada a
todos os membros, colocou-se à disposição da Assembleia. -------------------------------------------------Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que felicitou o executivo pelo facto da
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informação estar mais específica e mais informativa e perguntou qual o ponto de situação
relativamente à cobertura do Parque Infantil da Alameda. --------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que já estava a
estranhar que a pergunta não fosse feita e respondeu que apenas se aguarda a aprovação do
processo, por parte da Autarquia, para se iniciar a montagem da cobertura que, segundo o
promotor, que a irá oferecer, ficará pronta em cinco semanas. ----------------------------------------------Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que questionou o
executivo em matéria do valor do IMI e registou com agrado a acumulação de superavites e uma
gestão ultra conservadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que perguntou se o 1º Festival
de Acordeão se iria realizar, uma vez que tinha a ideia de que o Presidente informou que seria
em Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que nunca poderia
ter tido que era em Março porque a ideia é que seja uma festa popular e por isso será no Verão,
mas informou que o assunto está programado, que está a ser feito o Regulamento e que as
coisas estão bem encaminhadas. --------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Sara Rosado, da Coligação Servir Portimão, que deixou duas notas: registou
com agrado que o Presidente da Junta não tenha deixado nenhuma pergunta por responder, e
aconselhou-o a ser mais pró activo e a não esperar que lhe cheguem as solicitações, e finalizou
dizendo que o artigo, mencionado na informação, também deverá ser alterado. ----------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que, relativamente à
proactividade, respondeu que não esteve parado no seu gabinete, que foi à procura das
situações e deu como exemplo três casos: os romenos que se encontravam a dormir junto ao
futuro pavilhão da Boavista, onde se deslocou acompanhado da PSP estando a situação já
resolvida; acompanhou uma brigada nas noites de mais frio, para ver quem estava a dormir na
rua e quisesse ser ajudado, porque não se pode obrigar as pessoas a sair da rua; e por fim o
caso de duas casas a necessitar de limpeza e desinfestação mas cujos habitantes não querem sair
necessitando da autorização do Ministério Público para intervir.------------------------------------------Relativamente aos cartões de membro da Assembleia, Álvaro Bila, disse que os mesmos já se
encontram feitos, exceptuando os de três membros cujas fotos ainda não foram enviadas. ----------
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Não havendo mais pedidos de esclarecimento, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão da Assembleia de
Freguesia, pelas 24 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------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,
O Presidente da Mesa
O 1º Secretário
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