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Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta minu-

tos, 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:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Abílio do Carmo Lima, Presidente da Assembleia de Freguesia; Ana Cristina Pêra Bentes, 1ª 

Secretária, Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário; Filipe Santos, Carla Ferreira, Raquel 

Sofia dos Santos Silva Tuta, José Carlos Nunes Lourenço, Pedro Filipe da Conceição de 

Jesus, Filipa Florêncio, Ana Sofia de Oliveira Vicente Conceição, Nuno Miguel da Silva 

Encarnação, pelo Partido Socialista; Pedro Humberto Castelo Terras Xavier, Tânia Isabel 

Termentina Bicho, João Carlos Rodrigues dos Santos, Manuel Henrique de Sá Couto Costa 

Valente, pelo Partido Social Democrata, Damião Sequeira, pela CDU e Vasco António 

Guerreiro Carapucinha, pelo CDS. 

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. Discussão e Votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano da Junta 

de Freguesia de Portimão para o ano de 2012; 
5. Informação da Presidente da Junta. 

 
Aberta a sessão, o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, iniciou a mesma colocan-

do 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 10 3  1 1 15 

Abstenções 1         2                            3 

Votos contra       

 

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

Pediu a palavra Mário Freitas que iniciou a sua intervenção saudando os presentes e congratu-

lando a Presidente da Junta de Freguesia pela excelente organização do 13º Congresso da 

Anafre referindo o facto de, pela primeira vez, realizar-se em Portimão. ---------------------------------  

Mário Freitas continuou a sua intervenção referindo o período difícil que a Associação Huma-
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nitária dos Bombeiros Voluntários atravessa pedindo a colaboração dos presentes, dos seus 

familiares e amigos para que se ultrapasse esta situação e finalizou desejando a todos os presen-

tes Boas Festas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento da intervenção de Mário Freitas, o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio 

Lima, lamentou a maneira como o Ministro Miguel Relvas foi recebido no encerramento do 

13º Congresso da Anafre . ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Deu-se início ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia, com a intervenção de 

Damião Sequeira, que congratulou Ana Figueiredo pela excelente organização do 13 º Con-

gresso da Anafre e repudiando, também, a maneira como o ministro Miguel Relvas foi recebi-

do. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida Damião Sequeira, da bancada do CDU, apresentou duas propostas cujo teor se 

anexa:  
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Após a leitura das propostas o Presidente da Mesa de Assembleia colocou à discussão a pri-

meira referente ao site da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que considerou a proposta interessante 

mas pediu um esclarecimento relativamente ao tipo de conteúdos que estariam disponíveis, 
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quais os temas a tratar, que abordagem e qual a periodicidade. ---------------------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada do CDU, esclareceu que o mentor da proposta é professor e 

técnico de informática que estará à disposição das necessidades da Junta de Freguesia no que 

esta considerar conveniente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Damião Sequeira disse ainda que, havendo na escola projectos com necessidade de prática, a 

colaboração entre a escola e a Junta será uma mais-valia para ambas as partes. ------------------------    

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que questionou se a primeira moção era 

dirigida à Assembleia ou ao executivo e no seguimento da sua intervenção considerou a propos-

ta muito interessante mas, em matéria de conteúdos, é de opinião que os mesmos deverão ser 

analisados pelo técnico da Junta, salientando o facto do executivo da Junta já colaborar com as 

escolas no que respeita à integração de estagiários nos seus serviços. --------------------------------------   

De seguida, pediu a palavra Pedro Jesus, da bancada do PS, que também considerou a pro-

posta muito interessante mas levantou algumas questões a nível da segurança informática por 

considerar que quem gere o site tem que ser responsável pelo seu conteúdo, não concordando 

em responsabilizar os alunos e professores pelo desenvolvimento do site, da rede e da infoestru-

tura informática da Junta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada do CDU, afirmou que a proposta vai apenas no sentido de 

colaborar com o executivo da Junta de Freguesia dando a conhecer à comunidade escolar o 

trabalho de uma Junta de Freguesia, cabendo ao executivo da Junta aceitar ou não a proposta 

apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, salientou que a função da Assembleia, relati-

vamente à proposta, é aprovar o envio da mesma à apreciação do executivo da Junta de Fregue-

sia de Portimão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou a 

Proposta à votação a qual foi aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 5  1 1 18 

Abstenções       

Votos contra          

 

No prosseguimento dos trabalhos Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, colocou a 



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 10/2011 

 

129 
 

 

proposta nº 2 à discussão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que, não obstante achar a proposta deve-

ras interessante, sugeriu que se deveria ouvir o executivo no que respeita à parte orçamental da 

proposta antes de se passar à discussão e votação da mesma. ------------------------------------------------  

Abílio Lima, Presidente da Mesa da Assembleia, considerou a intervenção pertinente mas 

lembrou que a proposta era de recomendação e não de execução. ------------------------------------------   

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que concordou com a intervenção de Pedro 

Xavier e perguntou se havia algum orçamento para a mesma ou alguém disposto a patrocinar o 

livro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada da CDU, respondeu que a execução da proposta tem custos 

muito reduzidos e que o livro em questão, por ter sido referido pelo Prof. Marcelo Rebelo de 

Sousa na televisão, teve uma procura muito grande, a nível nacional. -------------------------------------  

Damião Sequeira disse, ainda, que a venda da obra foi equacionada mas que, devido aos direi-

tos de autor, cedidos por Álvaro Cunhal ao Partido Comunista, terão que ser feitas algumas 

diligências junto do organismo que gere esses direitos de autor no sentido de autorizar a Junta 

de Freguesia a vender o livro. ------------------------------------------------------------------------------------------   

No prosseguimento dos trabalhos Ana Figueiredo, concordou com as intervenções anteriores no 

que respeita ao interesse da reedição do conto de Álvaro Cunhal “Os Barrigas e os Magriços” 

por ser uma obra muito procurada a nível nacional e salientou a importância do envolvimento 

das crianças dos Jardins de Infância na ilustração do conto . -------------------------------------------------  

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou a 

Proposta à votação a qual foi aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 5  1 1 18 

Abstenções       

Votos contra          

 

Continuando no Ponto 2 – Período antes da ordem do dia, Damião Sequeira, da banca-

da da CDU, apresentou a proposta nº 3 cujo teor aqui se anexa: 
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Pediu a palavra, Ana Figueiredo, que informou a Assembleia ser esta já uma prática corrente 

levada a cabo por este executivo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que sugeriu a retirada da proposta por não 

se justificar propor a mesma a votação.------------------------------------------------------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada da CDU, concordou pelo que Abílio Lima, Presidente da 
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Mesa de Assembleia retirou a proposta mantendo-a, no entanto, em acta. ------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada da CDU, apresentou uma moção cujo teor aqui se anexa: 
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Abílio Lima, Presidente da Mesa da Assembleia, colocou a moção à discussão. ---------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que relativamente a esta matéria disse que 
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as sociedades têm que evoluir e que com os meios existentes assim como com o nível de desen-

volvimento actual, não há necessidade de manter, em algumas zonas do país, certos tipos de 

estruturas administrativas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier aponta para a criação de outro tipo de respostas administrativas e, não pondo em 

questão a importância da existência de algumas freguesias, devido à sua essência, para as suas 

populações, defende o fim das excepções por estas, apenas, contribuírem para a descaracteriza-

ção de Portugal, salientando a necessidade de criar normas, ideias concisas, básicas e claras do 

que se pretende para a administração. ------------------------------------------------------------------------------   

Pedro Xavier, da bancada do PSD, terminou a sua intervenção dizendo que embora concorde 

que a Junta de Freguesia é o elemento mais próximos da população a sua extinção não pode 

significar o fim da democracia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que concordou com a proposta no essencial, 

principalmente no que respeita à tentativa de imposição às populações da extinção dos órgãos 

que lhe são mais próximos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção Filipe Santos, da bancada do PS, realçou o papel social e 

humano das freguesias solidarizando-se com as freguesias que irão ser extintas. -----------------------  

Pediu a palavra João Santos, da bancada do PSD, que questionou a importância do poder 

local quando é dado certo tipo de tarefas às empresas municipais, as quais deveriam ser da 

competência das Juntas de Freguesia e desde logo proporcionar-lhes uma maior receita. -----------  

Abílio Lima, Presidente da Mesa da Assembleia, pediu licença para intervir e discordou 

totalmente da intervenção de João Santos por considerar que as competências das Juntas devem 

ser definidas pela Lei e não dependerem das atribuições Camarárias.  -----------------------------------  

Pediu a palavra Manuel Valente, da bancada do PSD, que iniciou a sua intervenção lamenta-

do o facto do Partido Socialista andar a reboque das propostas apresentadas pelo Partido 

Comunista quando se trata de criticar o Governo. --------------------------------------------------------------  

 Relativamente à temática da extinção das Juntas de Freguesias, Manuel Valente, referiu existi-

rem vários factores a ter em consideração sendo os mais importantes o facto de Portugal estar 

sob a alçada de um programa de assistência financeira e a opção do governo em fazer uma 

reforma administrativa, que não é feita há muitos anos, pelo que considera muito importante 

aproveitar a oportunidade e utilizar critérios bem definidos e equilibrados, extinguindo-se o que 

é de extinguir e preservando o que é de preservar, sempre no melhor interesse das populações. --  
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Pediu a palavra Nuno Encarnação, da bancada do PS, que, relativamente à extinção das fre-

guesias, considerou existirem situações ainda pouco claras nomeadamente a parte orçamental, 

pois os ganhos são mínimos e o impacto orçamental em relação ao orçamento de Estado pouco 

significativo, e a centralização de alguns serviços provocará um maior afastamento das popula-

ções relativamente ao poder local e vice-versa. --------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que refutou a intervenção de Manuel Valen-

te no que respeita ao apoio do Partido Socialista às propostas apresentadas pela CDU esclare-

cendo que o Partido Socialista apoiará todas as propostas, apresentadas na Assembleia, sempre 

que as mesmas tenham valor e independentemente do partido que as apresente.  ---------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, que esclareceu que o seu partido não 

está contra a necessidade de extinguir freguesias e concorda com a necessidade de racionalizar 

as existentes, no entanto considera ridícula a sua extinção tendo em conta que o financiamento 

das freguesias é apenas 0,1% do Orçamento Geral do Estado e que a extinção de um instituto 

qualquer iria, certamente, dar uma maior contribuição para a diminuição da divida do Estado. -  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que lembrou o acordo feito entre o 

Partido Socialista, o PSD e o CDS, no tempo do governo do Eng. José Sócrates, no sentido 

de diminuir o número de freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou a 

proposta a votação tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte:  

 

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 5   1  6 

Abstenções 2                                     2 

Votos contra     4 5           1 10 

 

No seguimento dos trabalhos Filipe Santos, da bancada do PS, apresentou um voto de louvor 

ao executivo da Junta de Freguesia de Portimão cujo teor aqui se anexa: 
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O Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou o voto de louvor à discussão e não 

havendo intervenções passou-se à votação do mesmo tendo sido aprovado por maioria, con-

forme quadro seguinte:  
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 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11   1 1 13 

Abstenções          5                            5 

Votos contra       

 

De seguida Manuel Valente, da bancada do PSD, apresentou uma moção cujo teor aqui se 

anexa: 
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Após a leitura da moção Abílio Lima, Presidente da Mesa da Assembleia, chamou a atenção 

para a impossibilidade de execução do ponto 3, da mesma, tendo a bancada do PSD decidido 

retira-lo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou a moção à discussão e não haven-

do intervenções passou-se à votação da mesma tendo sido rejeitada, conforme quadro seguin-

te:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 1 5    6 

Abstenções                            1        1  2 

Votos contra 10     10 

 

No prosseguimento dos trabalhos Abílio Lima, Presidente da Mesa da Assembleia, leu uma 

moção apresentada pela bancada do CDS cujo teor aqui se anexa: 
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Pediu a palavra Hernâni Correia, da bancada do PSD, que manifestou a intenção do seu par-

tido em votar a favor da moção uma vez que são contra as portagens na Via do Infante. -----------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que felicitou o proponente da moção e 

informou que a bancada do seu partido iria votar a favor da mesma. --------------------------------------  

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou a 

moção à votação tendo sido aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 5  1 1 18 

Abstenções                                       

Votos contra       

 

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, leu uma proposta de recomen-

dação apresentada pela bancada do CDS cujo teor aqui se anexa: 
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Passou-se de seguida ao Ponto 3 - Apreciação e Votação do novo Regulamento e 

Tabela Geral de Taxas e Licenças, e aberta a discussão, Ana Figueiredo, explicou, como 

ponto prévio, que esta proposta de alteração na Tabela Geral de Taxas e Licenças resulta de 

uma necessidade do executivo aumentar as suas receitas próprias tendo em conta o aumento dos 

impostos e a diminuição de verbas provenientes do Orçamento do Estado. ------------------- 

Não havendo intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou o ponto 

3 à votação tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11   1 1 13 

Abstenções         5                             5 

Votos contra       

 

Passou-se de seguida ao Ponto 4 - Discussão e Votação do Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Junta de Freguesia de Portimão para o ano de 2012. -----------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que constatou uma restrição orçamental 

inferior ao ano de 2011 pelo que solicitou a explicação da Presidente relativamente a esta maté-

ria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo, explicou que o orçamento para 2012, face ao contexto económico em que o 

País se encontra, está efectivamente contraído, não havendo folgas nem espaço para manobras, 

e, perspectivando como inevitável uma redução nas receitas de Estado para 2012, as opções do 

executivo assentaram num profundo esforço de contenção das despesas, com a rentabilização 

dos meios materiais e humanos existentes e também o aprofundamento do trabalho em parceria 

com a comunidade e com as instituições locais.-------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que informou a assembleia o facto de não 

ter sido ouvido no que respeita à elaboração do Orçamento, desrespeitando a Lei do Estatuto 

do Direito à Oposição, assim como também não foi dado a conhecer o calendário ou informa-

ção sobre a execução orçamental sugerindo que, no próximo ano, seja prestada alguma informa-

ção em matéria orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção Pedro Xavier propôs uma alteração orçamental da rubrica 

040802, cabazes de Natal, para a rubrica 040801,auxilio a famílias carenciadas, considerando 

que o objectivo desta medida é que a Junta de Freguesia deixe de fornecer um bem supérfluo e 
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passe a dar uma cesta básica a famílias carenciadas, identificadas tanto pelos serviços da Junta 

como pelos da Câmara, e considerou muito importante dotar o orçamento de uma verba desti-

nada à manutenção da fachada da nova sede que se encontra em muito mau estado e corre 

perigo de ruir, tornando-se perigoso para quem lá passa. -----------------------------------------------------  

Ainda relativamente ao Orçamento para 2012, Pedro Xavier, lamentou a falta de participação 

do município, afirmando que a autarquia considera a Junta de Freguesia de Portimão como 

parente pobre, tendo em conta o pouco investimento, com apenas um protocolo previsto para o 

ano 2012.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar, Pedro Xavier, solicitou que o executivo se pronunciasse sobre a execução orça-

mental no que respeita aos atestados e autenticações. ----------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Raquel Tuta, da bancada do PS, que relativamente à questão dos cabazes de 

Natal informou Pedro Xavier que os mesmos são um bem essencial para a população carencia-

da de Portimão, e uma ajuda muito importante para os técnicos que trabalham, diariamente, no 

terreno e se deparam com graves situações de carência económica e social. -----------------------------   

Pediu a palavra Manuel Valente, da bancada do PSD, que disse que o orçamento não tem 

nada de novo considerando que o executivo executa sempre da mesma maneira, ou seja em 

linha plana, seja em tempo de fartura como em tempo de contracção. ------------------------------------  

De seguida pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que questionou a presi-

dente sobre o não cumprimento do pagamento dos protocolos celebrados com a Câmara Muni-

cipal de Portimão, querendo saber como é que o executivo, tendo menos dinheiro, vai continuar 

a dar a mesma assistência às escolas e referindo a não cobertura do parque da Alameda consi-

derando já ser tempo desse projecto se concretizar. -------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra, Ana Figueiredo, que começou por dizer a Pedro Xavier não se lembrar dos 

membros do PSD terem pedido a execução orçamental. ------------------------------------------------------  

Quanto aos cabazes de Natal, Ana Figueiredo, chamou a atenção para o facto da dotação exis-

tente para o efeito, no orçamento do ano anterior, estar incluída num protocolo celebrado com a 

Câmara, ao passo que o valor dotado, este ano, sair directamente do orçamento da Junta. Rela-

tivamente à verba para manutenção do edifício da nova sede, Ana Figueiredo, esclareceu que 

embora não haja verba prevista para o efeito, caso seja necessário, a mesma poderá ser transfe-

rida da verba de investimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à falta de verba do município, Ana Figueiredo, esclareceu que sendo o orçamento tão 
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rigoroso não faria sentido fazer constar, mesmo em termos provisionais, as verbas autárquicas 

quando é do conhecimento do executivo que a mesma não está em condições de protocolar ver-

bas para o efeito, sendo excepção a delegação de competências das escolas.  ---------------------------       

Quanto à questão colocada por Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, relativamente ao 

pagamento, por parte da Câmara Municipal de Portimão, Ana Figueiredo, informou que, em 

resposta a ofícios enviados, a Autarquia confirmou a sua vontade em pagar assim que o Plano 

de Saneamento for aprovado pelo Tribunal de Contas. -------------------------------------------------------  

No que respeita à cobertura do parque infantil da Alameda Ana Figueiredo informou Vasco 

Carapucinha que aguarda resposta a uma candidatura feita no âmbito do programa PIPITAL 

e caso a mesma seja aceite e aprovada a cobertura do parque infantil será uma realidade. ---------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que chamou a atenção para a falta de 

conhecimento da Presidente sobre a Lei do Estatuto do Direito à Oposição e disse que iria se 

abster de mencionar os requerimento apresentados pelo PSD, os quais não obtiveram qualquer 

resposta, nem iria comentar o facto de a Presidente garantir que os protocolos deste ano seriam 

cumpridos, porque a questão é que o orçamento do executivo camarário contemplava as verbas 

do protocolo para a junta de freguesia e as transferências não foram feitas, porque o dinheiro foi 

para outro lado e esse é um facto que tem que ser dito. --------------------------------------------------------  

Pedro Xavier disse ainda que o orçamento apresentado pelo executivo não é comparável com o 

das outras Juntas porque o executivo de Portimão tem uma especificidade diferente dos outros 

mas se o executivo quisesse teria algumas competências próprias que não tem. ------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, continuou dizendo não poder admitir que o executivo 

tenha entrado em demagogia com notícias publicadas no Barlavento a considerar o PSD pouco 

serio e honesto e aconselhou a Presidente a pedir desculpas ao PSD por o ter classificado de 

forma injusta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS que solicitou que a Presidente o 

esclarecesse no que respeita à diminuição do valor atribuído, pelo município, para a conservação 

dos equipamentos escolares, comparativamente a 2011 e relativamente à cobertura do Parque. -  

Ana Figueiredo começou por responder a Pedro Xavier, da bancada do PSD, dizendo que 

nunca a ouvirá pronunciar-se sobre as dívidas da Câmara por entender que existem outras for-

mas de resolver os assuntos e, relativamente às competências próprias, Ana Figueiredo, informa 

que são as que decorrem da lei e que, de acordo com as possibilidades do executivo, serão reali-
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zadas dando como exemplo a requalificação do material urbano feita pelos serviços da Junta, no 

Verão passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao artigo que saiu no Jornal Barlavento, Ana Figueiredo, salientou que o executivo viu-

se na obrigação de responder à notícia publicada pelo PSD no sentido de esclarecer os eleitores 

que o apoio escolar era dirigido apenas ao 1º ano do 1º ciclo e não a todo o 1º ciclo, ao contrá-

rio do que foi mencionado no artigo do PSD. --------------------------------------------------------------------       

Em resposta a Vasco Carapucinha, Ana Figueiredo, esclareceu que os €200.000,00 referidos 

não se destinavam apenas à delegação de competências para a manutenção e conservação dos 

espaços escolares mas também a outras respostas sociais. Quanto ao parque infantil, Ana 

Figueiredo, esclareceu que embora estivesse orçamentada a sua cobertura, a verba prevista não 

foi recebida pelo que não foi possível realizar a obra e que este ano, embora também esteja 

orçamentado, caso a candidatura não seja aceite a obra também não será realizada porque isso 

seria colocar em causa o normal funcionamento da Junta e até mesmo os vencimentos dos fun-

cionários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, sugeriu que havendo dinheiro a prazo o mesmo seja 

utilizado para se proceder à cobertura do parque. ---------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo, respondeu que o executivo gere de acordo com o seu programa e que as verbas 

que estão a prazo são para a construção da sede, sendo que uma grande parte veio da DGAL 

pelo que só poderá ser utilizada para aquele fim, caso contrário terá que ser devolvida aquela 

entidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida Pedro Xavier, da bancada do PSD, pediu a palavra para dizer à Presidente não 

considerar ser de boa fé comentar o comunicado do PSD quando foi explicado em plena 

assembleia os procedimentos a ter, tanto a nível logístico, como relativamente ao custo e à pou-

pança que iria proporcionar às famílias, e que a proposta ia no sentido dos livros transitarem de 

uns anos para os outros de modo a que os alunos recebessem os livros gratuitamente, sendo esta 

logística acompanhada pelos Agrupamentos Escolares e pela Junta de Freguesia, num processo 

que contribuiria para a redução de custos e para a maximização de recursos. --------------------------     

 Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou o 

ponto 4 à votação tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro seguinte:  
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 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11   1 1 13 

Abstenções                                      

Votos contra  5    5 

 

Passou-se de seguida ao Ponto 5 - 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 Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que perguntou em que escolas se 

dinamizou o projecto sobre o Bulling e em que ponto se encontra o protocolo com o refeitório 

da Igreja da Nossa Senhora do Amparo. --------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo respondeu que o projecto foi dinamizado em todos os Agrupamentos Escolares 

EB2/3, em parceria com a C.P.C.J., com a P.S.P. e com a G.N.R. sendo pretensão da Junta 

de Freguesia continuar com o projecto numa tentativa de alertar, cada vez mais, os jovens para 

esta problemática. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao refeitório da Igreja da Nossa Senhora do Amparo, Ana Figueiredo, informou 

que o protocolo continua e baseia-se na colocação de uma pessoa na cozinha do refeitório que é 

paga pela Junta de Freguesia, no âmbito dos programas CEI´s, na ida ao Banco Alimentar de 

Faro sempre que o refeitório necessita de alimentos e no encaminhamento de pessoas carencia-

das para o refeitório sempre que se dirigem ao Gabinete Social da Junta. -------------------------------  

Pediu a palavra João Santos, da bancada do PSD, que sugere que se passe a clarificar, na 

Informação Escrita da Presidente, quais as colectividades e instituições que receberam subsídios 

e o valor atribuído a cada uma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo respondeu não haver problema em fazer essa clarificação até porque essa 

informação é dada no documento anexo à Prestação de Contas, enviada no fim do ano aos 

membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, 
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O Presidente da Mesa 

 

 

A 1ª Secretária 

 

 

O 2º Secretário  


