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Aos vinte e quatro dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, nesta cidade de Portimão, na sede da Junta de Freguesia de Portimão, sita na 

Praça da República, nº 25, 8500-540, reuniram em sessão ordinária de Assembleia de Fre-

guesia de Portimão, os seguintes elementos:  ----------------------------------------------------------------------  

Abílio do Carmo Lima, Presidente da Assembleia de Freguesia; Estela Belchior, 1ª Secretá-

ria, Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário; Filipe Santos, Ana Calvinho, José Carlos Lou-

renço, Pedro Filipe da Conceição de Jesus, Ana Sofia de Oliveira Vicente Conceição, Nuno 

Encarnação, João Júdice e Dionísio Filipe pelo Partido Socialista; Pedro Humberto Castelo 

Terras Xavier, pelo Partido Social Democrata, Francisco Reis, pelo BE e Damião Sequeira, 

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. - Informação da Presidente da Junta. 

 

Aberta a sessão, o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, procedeu à leitura dos 

pedidos de substituição de Ana Cristina Bentes, Raquel Sofia dos Santos Silva Tuta e Filipa 

Florêncio do PS que foram substituídos, respectivamente, por Estela Belchior, João Júdice e 

Dionísio Filipe; e de Simão Leonor Quedas do BE que foi substituído por Francisco Reis e à 

leitura da correspondência recebida. -------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, iniciou os trabalhos colocando a acta da 

assembleia anterior a votação tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 7   1  9 

Abstenções    4          1                    5 

Votos contra        

 

Passou-se ao Ponto nº 1- Período de intervenção do público.  -----------------------------------  

Pediu a palavra Mário de Freitas, que cumprimentou todos os presentes e iniciou a sua inter-

venção dizendo que assistiu, na Casa Manuel Teixeira Gomes, à apresentação do programa de 

uma Associação cujo tema era “Ser Sénior”, em que a representante da Câmara Municipal de 

Portimão presente, mostrou grande preocupação pelo facto dos seniores não terem dinheiro 
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para comprar medicamentos pelo que, Mário de Freitas, pediu para intervir sugerindo aos téc-

nicos da Câmara Municipal de Portimão que não se preocupem tanto com o facto de os senio-

res não terem dinheiro para comprar medicantes mas antes que criem condições, de acompa-

nhamento aos seniores, para evitar que estes comprem tantos medicamentos, por considerar que 

o que interessa não é apenas a compra dos medicamentos mas sim estar junto dos seniores, com 

algumas iniciativas do género das que são promovidas pela Junta de Freguesia de Portimão e 

dar-lhes mais atenção e mais carinho. -------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo a sua intervenção, Mário de Freitas, chamou a atenção para a falta de pedras da 

calçada principalmente nas passadeiras, que provocam sérios problemas nas viaturas, informou 

que o proprietário do lote 25, no Oásis Park, advertiu a recepção do empreendimento para o 

facto do proprietário da carrinha com matrícula 89-EL-81 retirar, da boca-de-incêndio, água 

para grandes contentores plásticos e que em frente ao lote 90, na mesma urbanização, está um 

contador da EMARP cuja utilização da água é viável pelo que, muito próximo daquela zona, 

existe uma horta que está a ser regada com a água da EMARP.  -----------------------------------------  

Mário de Freitas terminou a sua intervenção sugerindo que fossem distribuídas propostas de 

sócio, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, aos membros da 

Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ana Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que disse que 

iria dar conhecimento da situação à Emarp.-----------------------------------------------------------------------  

Deu-se início ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia, com o pedido de interven-

ção de Pedro Xavier, da bancada do PSD que cumprimentou os presentes, agradeceu a docu-

mentação disponibilizada pela Junta de Freguesia no que respeita à execução orçamental e 

questionou o executivo sobre a previsão, por parte do Município, de uma dotação orçamental 

para a Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pediu a palavra Ana Figueiredo, que informou Pedro Xavier que o executivo não tem qualquer 

previsão da recepção da verba, uma vez que a que está no PAEL aguarda a sua aprovação e  

que não está previsto nenhum contrato programa, com a Câmara Municipal de Portimão, para 

este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que informou ter conhecimento que o 

PAEL ainda não chegou ao Tribunal de Contas e que, é sua percepção pessoal, que o mesmo 

dificilmente chegará ao Tribunal de Contas e recomenda que o executivo tenha rigor nas suas 

contas e que não conte com o dinheiro da Câmara Municipal de Portimão. -------------------------- 

Continuando a sua intervenção Pedro Xavier referiu o facto de na freguesia da Mexilhoeira 

Grande o executivo ter solicitado, na primeira Assembleia de 2013, um valor extra de 

€20.000,00 por já estar em falta desde 2012 essa dotação do município e pediu, mais uma vez, 

rigor nas contas de forma, embora saiba da boa gestão do executivo desta Junta de Freguesia, a 

evitar problemas semelhantes aos da freguesia da Mexilhoeira com perturbação total ao nível 

dos pagamentos e da ordem dos serviços daquela freguesia.---------------  

Pediu a palavra Ana Figueiredo que agradeceu a preocupação de Pedro Xavier mas afirmou 

que a Junta de Freguesia não tem problemas a nível de gestão, que tem uma situação financeira 

saudável e prova disso é que até já pagou o subsídio de férias aos seus funcionários. --------------- 

Passou-se de seguida ao Ponto 7 - Informação da Presidente da Junta.  

A Presidente da Junta dispensou-se de ler a Informação Escrita pelo facto de já ter sido enviada 

a todos os membros da Assembleia e colocou-se à disposição da Assembleia. -------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD para questionar o executivo em termos da 

segurança no Parque Infantil da Alameda uma vez que continua a haver alguns objectos metáli-

cos no chão, perigosos tanto para crianças como para adultos, assim como o incumprimento em 

termos da falta da legislação, obrigatória no recinto. Pedro Xavier referiu ainda o facto de não 

se ver pessoas nesta zona da cidade, nem a pé, nem de carro, solicitando que Ana Figueiredo 

leve o assunto ao Conselho de Segurança uma vez que a partir da meia-noite não se vê qualquer 

segurança nesta zona da cidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ana Figueiredo que informou estar a decorrer, por meio de ajuste directo, a 

requalificação do Parque Infantil e o seu sombreamento. Sobre a segurança, Ana Figueiredo, 

disse ser um assunto sempre presente nas reuniões do Conselho de Segurança, referindo o facto 

falta de iluminação ter a ver com a vandalização que tem como um dos objectivos a destruição 
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dos equipamentos do Parque Infantil. ------------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais pedidos de esclarecimento, o Presidente da Mesa de Assembleia, deu por 

encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 24 horas.  --------------------------------------  

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia, 

 

O Presidente da Mesa 

 

A 1ª Secretária 

 

O 2º Secretário  


