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Aos três dias do mês de Novembro 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 extraordinária de Assembleia de 

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

Ilídio da Conceição Guerreiro Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia; 

Amílcar de Sousa Bentes 1º Secretário, José Carlos Nunes Lourenço, António Paulo de Brito 

Vitorino, António Mimoso Correia, Filipa Florêncio, Cláudio Ventura, pelo Partido 

Socialista; Ângela Margarida Gomes, pelo Partido Social Democrata, Custódio Milhano 

Coelho, Armando José Martins Santana Marques, Eduarda Andrade, Sara Rosado, pela 

Coligação Servir Portimão, Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira, Hélder José Porfírio de 

Jesus, Célia Alfarroba Silva, pelo Bloco de Esquerda, João Brás e Alexandra Matos, pela 

CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos:  ------------------------------------  

1.  Período de intervenção do público; 
2.  Apreciação e votação do Acordo de Execução para a concretização da 

Delegação Legal de Competências do Município de Portimão na Junta de 
Freguesia de Portimão 

 
Aberta a sessão, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, cumprimentou todos 

os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição de Clemente Camarinha, do 

Partido Socialista, de Márcio Marques, do PPD/PSD, de Nuno Campos Inácio, da 

Coligação Servir Portimão, e de Vasco Trindade e Paulo Pereira, da CDU, que foram 

substituídos por Cláudio Ventura, pelo Partido Socialista, Sara Rosado, pela Coligação Servir 

Portimão e João Brás e Alexandra Matos, pela CDU, respectivamente. --------------------------------  

Sendo o Ponto nº 1- Período de intervenção do público - Ilídio Poucochinho, 

Presidente da Mesa da Assembleia, questionou o público presente em matéria de intervenção.  -  

Não havendo pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia, 

passou ao Ponto nº 2 - Apreciação e votação do Acordo de Execução para a 

concretização da Delegação Legal de Competências do Município de Portimão 

na Junta de Freguesia de Portimão, e convidou o Presidente da Junta de Freguesia de 

Portimão, Álvaro Bila, a fazer o ponto de situação do tema em apreciação. ----------------------------   

Álvaro Bila, Presidente da Junta, cumprimentou todos os presentes e iniciou a sua intervenção 
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referindo a inexistência de Acordos com o Município desde 2009, pelo que foi pretensão do 

seu executivo que quando o Município fizesse acordos com as outras freguesias o fizesse 

também com a freguesia de Portimão. ------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila, disse ainda que pese embora o seu executivo tenha encetado negociações com o 

Município, praticamente desde a tomada de posse, só agora foi possível chegar ao presente 

Acordo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, disse que, embora considere que poderão 

fazer muito mais, prefere ir com passos curtos mas firmes para conseguir concretizar as várias 

etapas e que o Acordo foi o possível sendo, no entanto, seu entender que com o tempo, e 

mostrando capacidade, serão delegadas mais competências à freguesia. ----------------------------------  

Álvaro Bila, lamentou ainda o facto de não ser possível contratar funcionários e referiu o facto 

de, ao abrigo dos CEI´s do Centro de Emprego, terem passado pelos serviços excelentes 

funcionários que teve que mandar embora devido as actuais imposições da Lei. -----------------------  

 De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, colocou o Ponto a 

discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra João Brás, da bancada da CDU, que questionou o motivo de apenas estarem 

contemplados no Acordo quatro espaços verdes quando existem muitos mais na freguesia e se 

as arvores continuarão a ser cortadas pelos funcionários da Câmara. --------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta, que disse que o corte das árvores continuará 

a ser assegurado pelo município e que os espaços verdes, referidos no Acordo, são os 

assegurados pela freguesia, os restantes continuarão a ser responsabilidade da Câmara 

Municipal de Portimão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que 

cumprimentou todos os presentes e iniciou a sua intervenção dizendo que a presente matéria foi 

assunto recorrente da sua bancada e que, no seu entender, a Junta de Freguesia tem a 

capacidade financeira, tem logística, tem a proximidade que permite assegurar mais 

competências e que não considera lógico entregar a manutenção do espaços e não se dar a 

administração do território.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita à impossibilidade de contratar, Custódio Coelho, informou que existe um 

buraco na lei que permite contratar, temporariamente, para trabalhos específicos e definidos no 
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tempo, embora tenha como requisito obrigatório a responsabilidade civil do Presidente. -----------   

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta, que concordou com a intervenção de 

Custódio Coelho no que respeita à administração do território até porque a freguesia já faz a 

manutenção do Parque Infantil da Alameda, já colocou o wireless e embelezou a Alameda, mas 

também é seu entender que antes de receber a administração do espaço as fontes existentes 

deverão ser reparadas e a funcionar. ---------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita à contratação de pessoal, Álvaro Bila, disse que o volume salarial não pode ser 

aumentado e que existem multas pesadas para quem decide e deu como exemplo uma multa 

aplicada aos membros da Assembleia de Municipal de Portimão. -----------------------------------------  

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse estar 

de acordo com a intervenção do seu colega de bancada e questionou o Presidente sobre a 

possibilidade de sub-contratar empresas especializadas para executar certos trabalhos. -------------  

Álvaro Bila, respondeu que a solução será abrir concurso para a realização de certos trabalhos 

mas que é seu desejo que os trabalhos sejam, maioritariamente, executados com a prata da casa.   

Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que felicitou o 

executivo por se estar finalmente a discutir e a votar o Acordo de Delegação de Competências 

no entanto questionou o executivo relativamente à limpeza das vias, sarjetas e bermas que no 

seu entender são da responsabilidade da Emarp. ----------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Sara Rosado, disse que em termos mais genéricos e em 

termos da redacção do contrato, em si mesmo, fala-se, a dado passo, que as verbas serão 

alteradas em função de um relatório trimestral, reportando a um artigo que não aparece em lado 

nenhum pelo que se questiona como é que, na prática, as coisas funcionarão.  -------------------------  

No que respeita aos estabelecimentos de ensino, Sara Rosado, referiu que o Acordo prevê, em 

todo o seu texto, a delegação de competências para os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e 

do pré-escolar mas no anexo só se acham listados os estabelecimentos do pré-escolar, pelo que 

perguntou se também estão incluídos os do 1º ciclo ou se apenas se está a falar do pré-escolar 

não obstante o teor do contrato referir os dois.--------------------------------------------------------------------  

Sara Rosado, disse ainda que foi delegado na Junta de Freguesia a reparação do Jardim de 

Infância da Pedra Mourinha mas que não consta, no quadro, o espaço envolvente. ------------------  

Em relação aos métodos de cálculo, Sara Rosado, disse compreender que os mesmos se façam 
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em função da área de construção, no que respeita às reparações dos estabelecimentos, mas que 

não compreende que os cálculos das verbas a transferir, para as áreas envolventes, se façam em 

função da mesma área de construção, porque o normal será as áreas envolventes serem muito 

maiores do que as áreas de construção e nessa circunstancia pode acontecer que a Junta de 

Freguesia não fique salvaguardada, financeiramente, por a área envolvente ser muito maior do 

que a área de construção ou por outro lado se as áreas forem menores estará a receber dinheiro 

por áreas que não existem e, nesse sentido, não considera a situação clara. -----------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta, que disse que a apresentação dos relatórios 

trimestrais não o assustam e facilmente serão justificados. No que respeita à limpeza, Álvaro 

Bila, disse que a mesma respeita aos espaços rurais da freguesia, onde a Emarp nunca executou 

qualquer serviço e que os mesmos apenas são executados à medida que as pessoas reclamam. 

Alvaro Bila disse, ainda, que quem tem feito alguma coisa nessa zona são os sapadores 

florestais, quando os há, e quando não estão nos incêndios florestais, e os funcionários da Junta 

de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, e no que respeita às escolas, Álvaro Bila, concordou que o 

levantamento terá que ser actualizado porque o Acordo apenas refere os trabalhos já executados 

pelos serviços da Junta quando, na realidade, serão mais os espaços a tratar e disse, ainda, que 

que os métodos de calculo têm por base o número de alunos existente em cada escola e são 

definidos pelo Ministério da Educação. ----------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia questionou os membros em matéria de intervenção não 

havendo mais pedidos de intervenção.-------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra, Álvaro Bila, Presidente da Junta que justificou a realização da Assembleia 

Extraordinária com o facto de não querer esperar pela próxima Assembleia de Freguesia, que 

terá uma ordem de trabalhos muito preenchida. -----------------------------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da 

Assembleia, colocou o Acordo a votação, tendo sido aprovado, por maioria, conforme quadro 

seguinte: 
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Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que informou que 

iria apresentar uma declaração de voto e justificou o seu voto contra apenas por não concordar 

com o presente Acordo, no que respeita à sua questão formal. ----------------------------------------------   

Não havendo mais pedidos de esclarecimento, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de 

Assembleia, 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 

 

Votações PS SP PSD/PPD BE CDU Total 

Votos a favor 7 3 1 3 2 16 

Abstenções       

Votos contra  1    1 


