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Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, 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:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Abílio do Carmo Lima, Presidente da Assembleia de Freguesia; Carla Ferreira, 1ª Secretária, 

Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário; Filipe Santos, Carla Ferreira, Raquel Sofia dos San-

tos Silva Tuta, José Carlos Nunes Lourenço, Pedro Filipe da Conceição de Jesus, Filipa Flo-

rêncio, Ana Sofia de Oliveira Vicente Conceição, Estela Belchior, pelo Partido Socialista; 

Hernâni José Dias de Sousa Correia, 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, Simeão Quedas, pelo BE, Vasco Goia Trindade, 

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 da Conta de Gerência e Relatório de Gestão refe-

rente ao ano 2011;    
4. - Apreciação do Inventário de todos os Bens; 
5. - 1ª Revisão Orçamental     
6. - 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 Sales Calvinho e de Nuno Encarnação do PS e 

Damião Costa Sequeira da CDU que foram substituídos por Carla Ferreira, Estela Belchior e 

Vasco Goia Trindade respectivamente e deu conhecimento da correspondência recebida. -------- 

De seguida, 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 10 2  1 1 14 

Abstenções 1         1        1                    3 

Votos contra  2     2 
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Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que manifestou o seu descontentamento 

pela demora no envio da acta aos membros da Assembleia e por considerar que a acta não 

representa o que foi dito na Assembleia referindo a intervenção da Presidente da Junta de Fre-

guesia de Portimão, Ana Figueiredo, relativamente à não existência de protocolos entre o 

município de Lagoa e as suas freguesias afirmando ser falsa tal afirmação e confirmando a exis-

tência de protocolos com critérios objectivos e concisos entre aquela autarquia e as suas fregue-

sias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 manifes-

tando a sua satisfação pela realização das Assembleias Participativas referindo a importância e 

o sucesso das mesmas nas três freguesias. --------------------------------------------------------------------------  

Mário Freitas continuou a sua intervenção apresentando algumas preocupações face à interrup-

ção das obras na Praia da Rocha e solicitou a intervenção da Presidente da Junta, na Assem-

bleia Municipal, no que a esta matéria respeita, e disse esperar ser mera especulação as notícias 

do eventual pagamento do estacionamento naquela área para que o Verão possa ter os bons 

resultados que todos esperam ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

moção apresentada por Vasco Goia Trindade, da bancada da CDU, cujo teor se anexa:  --------  
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que manifestou a intenção de votar contra 

a moção por considerar existir existe um excesso de freguesias em muitos concelhos do País. 

Referiu, no entanto, a Proposta de Lei nº 44/12, do Conselho de Ministros, que prevê a cria-

ção duma nova Junta de Freguesia em Portimão referindo que o critério não é a simples elimi-

nação das freguesias mas sim que o próprio Estado se articule de forma a ser mais eficiente, daí 

a criação de mais uma Junta de Freguesia em Portimão, devido ao aumento da população, que 

será criada na zona da Pedra Mourinha, segundo aquela Proposta de Lei.  ---------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que justificou a apresentação da 

moção à Assembleia por considerar que a proposta de lei apresentada continua a ser uma 

ameaça e uma agressão ao poder popular e das autarquias e que as novas propostas, apresenta-

das pelo PSD, nomeadamente os novos modelos de reorganização das freguesias, visam, acima 
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de tudo, a extinção das freguesias que além de cortar o acesso das populações a muitos serviços 

promovem o seu isolamento e a diminuição dos serviços públicos a que têm acesso. Daí a pro-

posta à Assembleia da não promulgação do presente Decreto-lei  -----------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que se solidarizou com a Moção apresenta-

da por considerar que as freguesias são os órgãos de poder local que mais se aproximam das 

pessoas, pelo que a sua destituição provocará deslocações enormes por parte das populações 

que residem longe de outros órgãos do poder local. -------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, chamou a atenção da bancada do Partido Socialista para 

o facto do memorando, apresentado pela Troika, referente à reorganização do Estado, ter sido 

assinado pelo Partido Socialista pelo que não devem esquecer os compromissos assumidos. ------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que esclareceu que não concorda com o 

modelo adoptado, por considerar que, o extinguir por extinguir, não satisfaz as populações, e no 

que respeita ao acordado no memorando da Troika, Filipe Santos, disse que, seguramente, não 

foi a extinção aleatória das Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada do CDU, que disse que a CDU concorda com a 

reorganização dependendo do modelo a implementar. No que respeita ao memorando da Troi-

ka, Vasco Trindade, disse que embora várias forças políticas se tenham comprometido é preciso 

não esquecer que as forças políticas servem os interesses da população portuguesa e neste caso 

devem defender as Juntas de Freguesia.  ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11  1 1  13 

Abstenções       

Votos contra     5         1  6 

 

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

Moção nº 2 apresentada pela CDU, cujo teor aqui se anexa: 
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que explicou que a apresentação de 

mais uma Moção sobre este assunto prende-se com a necessidade de apelar e manter uma atitu-

de de protesto e de crítica perante esta situação. -----------------------------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, 
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colocou a Moção à votação a qual foi aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 5 1 1 1 19 

Abstenções                                       

Votos contra       

 

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

Moção nº 3 apresentada pelo CDS, cujo teor aqui se anexa: 
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Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que disse compreender as dificuldades com 

que se deparam os funcionários, por não receberem os seus vencimentos, mas que rejeita a lin-

guagem utilizada no presente Voto de Protesto por acreditar que tudo está a ser feito por parte 

da Portimão Urbis e até mesmo da Câmara Municipal de Portimão para resolver rapidamente 

a situação, daí o voto contra. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, respondeu que quando falou dos administradores 

estava a se referir à parte da Câmara Municipal de Portimão que deveria ter, a seu devido tem-

po, assegurado as transferências e não o fez. Vasco Carapucinha alertou, ainda, para o facto de 

parte dos trabalhadores ter recebido o salário e outra parte ainda continuar à espera de receber, 

daí a apresentação do Voto de Protesto. ---------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que disse que, devido à delicadeza da 

matéria em questão não pretender, de momento, opinar sobre a matéria considerando que 

devem ser os sindicatos a intervir, caso haja uma relação de falha por parte da entidade patro-

nal, e dessa forma estabelecer a ponte entre os funcionários e quem dirige administrativamente a 

empresa municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier disse ainda que o não recebimento dos salários por parte dos funcionários impli-

ca, na economia local, um dano e a paralisia de vários sectores, tornando todos mais pobres, e 

alertou para a importância das empresas serem fortes, credíveis, bem geridas, seja com dinheiros 

privados ou com dinheiros públicos, criando laços de confiança e de seriedade na gestão dos 

recursos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção Pedro Xavier, da bancada do PSD, disse não saber se 

houve ou não transferência de verbas por desconhecer os protocolos existentes entre a Câmara 

Municipal de Portimão e a Portimão Urbis e sugeriu que o executivo da Junta, através da sua 

Presidente, leve este assunto à próxima Assembleia Municipal para que possa esclarecer os 

membros da Assembleia de Freguesia, de uma forma tranquila é séria, sobre este assunto. --------   

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

Proposta à votação a qual foi rejeitada, conforme quadro seguinte:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 2  1 1 1 5 

Abstenções          5          5 

Votos contra    9     9 
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Continuando no Ponto 2 – Período antes da ordem do dia, Abílio Lima, Presidente da 

Mesa de Assembleia, leu a Moção nº 4 apresentada pelo CDS, cujo teor aqui se anexa: 
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O Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou a Moção à discussão da Assem-

bleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que, com base na Comissão de Transito, 

solicitou a intervenção da Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, Ana Figueiredo, 

sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo, cumprimentou todos os presentes e informou que o assunto em questão não foi 

discutido na Comissão de Transito pelo que não tem elementos para fornecer. ------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que questionou a Presidente sobre 

a existência de uma proposta do Dr. Luís Carito sobre as novas hipóteses de estacionamento, 

aumento de tarifas e fim dos cartões de estacionamento.-------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que solicitou a opinião de Ana Figueire-

do sobre o assunto em questão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo, no seguimento da resposta já dada a Pedro Xavier, disse não poder opinar 

sobre uma matéria que não foi discutida na Comissão de Transito e cujos conteúdos desconhe-

ce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que voltou a questionar a Presiden-

te da Junta de Freguesia, Ana Figueiredo, no sentido de confirmar, ou não, a existência de uma 

proposta apresentada pelo executivo camarário sobre a presente matéria. --------------------------------  

Em resposta a Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, Ana Figueiredo disse que a existir 

alguma proposta do executivo, nesse sentido, a mesma ainda não foi discutida na Comissão de 

Transito, e garantiu que se iria informar para que na próxima Assembleia de Freguesia se 

encontre em condições de informar os membros sobre o assunto. -------------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que considerou a Moção esvaziada de con-

teúdo por não ter objecto concreto de discussão e solicitou a Vasco Carapucinha que lhe expli-

casse como é que a Câmara Municipal de Portimão pode intervir em terrenos privados. -----------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que referiu que foi com grande tristeza 

que ouviu as palavras de Filipe Santos porque, relativamente à reunião da Comissão de Transi-

to, foi adiantado ser um estudo que obedece a determinadas premissas e que os membros da 

Assembleia de Freguesia o que querem saber é se a Presidente da Junta de Freguesia de Por-

timão, Ana Figueiredo, concorda com essas premissas nomeadamente se concorda ou não com 

o ordenamento do estacionamento pago em Portimão, se concorda ou não que o estacionamento 
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durante o dia seja vedado aos residentes, se concorda ou não que os terrenos privados da “Hor-

ta do Burro” e do Edifício Palácio sejam vedados pelos particulares e que a Urbis tenha capa-

cidade de receita sobre esses terrenos privados. ------------------------------------------------------------------  

Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, chamou a atenção para o carácter de Reco-

mendação da Moção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que informou que em relação aos 

parques de estacionamento da “Horta do Burro” e do Edifício Palácio os terrenos pertencem a 

privados que a Urbis vai tentar apropriar para passar a parques tarifados, sendo isso que o 

CDS quer impedir.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que disse não ter nada contra o facto do 

PSD querer ser esclarecido e no que respeita à grande tristeza que Pedro Xavier sentiu ao 

ouvir as suas palavras, Filipe Santos, respondeu que não está na Assembleia para lhe dar ale-

grias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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  4 1  1 6 

Abstenções 4         1                  1         6 

Votos contra     7     7 

 

Passou-se de seguida ao Ponto 3 - Apreciação e votação da Conta de Gerência e 

Relatório de Gestão referente ao ano 2011.-----------------------------------------------------------

Ana Figueiredo leu uma pequena nota introdutória referente ao ponto apresentado para discus-

são. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que solicitou alguns esclarecimentos 

relativamente a execução do valor orçamentado para o ano de 2011, nomeadamente a Delega-

ção de Competências para as escolas, no sentido de saber se foi possível atender a todas as soli-

citações, quantas foram as solicitações ao longo do ano e quantas foram atendidas, a formação, 

a educação extra-escolar e à oferta de material escolar, questionando o facto das verbas gastas 

nestas rubricas serem inferiores às orçamentadas. ----------------------------------------------------------------  
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Continuando a sua intervenção, Vasco Trindade, referiu ainda a rubrica Solidariedade Social, 

Cultura, Recreio e Desporto, e Acção Social a famílias carenciadas estranhando o facto das 

verbas gastas serem inferiores às orçamentadas, tendo em conta a situação dramática em que se 

encontram muitas famílias no concelho. ----------------------------------------------------------------------------

Ana Figueiredo respondeu que relativamente às escolas não foram atendidas todas as solicita-

ções pelo facto da Junta não dispor da verba total pelo facto de o protocolo de Delegação de 

Competências, por parte da Câmara, não ter sido realizado.------------------------------------------------- 

Ana Figueiredo, informou que a verba gasta, no valor de €19.000,00, saiu do orçamento da 

Junta e que, dentro do possível, foram atendidas as situações urgentes e todas aquelas que 

punham em causa o bom funcionamento e o bem-estar dos alunos nas escolas. ------------------------  

Quanto à educação extra-escolar e à oferta de material escolar, Ana Figueiredo, informou que 

se trata de cursos de educação de adultos, promovidos pela Junta de Freguesia realizados nas 

colectividades da periferia, e que o executivo, atendendo à diminuição das verbas, decidiu não 

promover em todas as colectividades tentando que os formandos se juntassem nas colectividades 

próximas umas das outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao apoio escolar ao 1º ciclo, Ana Figueiredo, informou que a verba não foi gasta na 

totalidade porque foram recebidos apoios de várias entidades que ofereceram alguns materiais o 

que significa que o executivo da Junta tem uma política de apoios e patrocínios, vindos das 

grandes superfícies, com possibilidade para dar continuidade a outras actividades que não ape-

nas na área da educação, mas também na área Social tais como a aquisição de cabazes de Natal 

onde foi possível aumentar o número de cabazes, com custo inferior. -------------------------------------  

Ainda na área da Solidariedade Social e Cultura, Recreio e Desporto, Ana Figueiredo, escla-

receu que as verbas atribuídas e orçamentadas não foram pagas até 31 de Dezembro de 2011, 

mas no presente ano de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à Acção Social referiu que da verba de €30.000,00 protocolada com a Câmara Muni-

cipal de Portimão para esse efeito, apenas foi pago o valor de cerca de 600 euros. -------------------   

Ana Figueiredo, esclareceu ainda que, seguindo uma política de encaminhamento, sempre que 

a Junta não tem recursos para apoiar as famílias carenciadas encaminha-as ou para o Refeitório 

Social ou para outras instituições habilitadas para o efeito. ---------------------------------------------------  

No que respeita à rubrica da formação, Ana Figueiredo, respondeu que os €120,00 foram 

gastos em acções de formação para os funcionários. ------------------------------------------------------------   
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Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que iniciou a sua intervenção dizendo que 

o presente orçamento é o espelho dos alertas dados pelo PSD no ultimo ano, felicitando o 

membro da CDU pela intervenção e referindo o cariz politico do orçamento.  -------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, chamou a atenção para a gravidade das palavras da Presi-

dente da Junta, Ana Figueiredo, no que respeita aos protocolos que deveriam ter sido celebra-

dos com a Camara e afirmou não fazer sentido votar um orçamento que contempla items que 

não foram protocolados e relembrou os vários pedidos feitos na assembleia solicitando a divul-

gação dos protocolos celebrados com a Câmara sem que os mesmos tivessem sido entregues. -----  

Quanto ao orçamento, Pedro Xavier, referiu a falta de prudência do mesmo, chamou a atenção 

para as várias alíneas, no lado da receita, em que os valores executados ficaram muito abaixo 

dos valores orçamentados nomeadamente nos canídeos, atestados e autenticações e apelou para 

que na elaboração do orçamento para 2013 sejam considerados outros critérios, tendo em con-

sideração as médias ponderadas dos anos anteriores para que não haja a tentativa de se executar 

algo que depois não se concretiza.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao controlo dos desempregados, Pedro Xavier, mostrou-se surpreendido pela redução 

da previsão de receita assim como nos protocolos que a Junta de Freguesia de Portimão tem 

com a Câmara Municipal de Portimão questionando o interesse em se manter uma Delegação 

de Competências quando a autarquia não cumpre sua parte.  -----------------------------------------------   

Continuando a sua intervenção, Pedro Xavier, da bancada do PSD, fez um reparo relativa-

mente aos bancos e instituições bancárias em que o valor executado ficou muito acima do valor 

orçamentado e perguntou com que base de valor estas receitas são entregues à Junta de Fregue-

sia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita à despesa, Pedro Xavier, mencionou o facto de haver um aumento de 18% 

entre o valor orçamentado e a despesa efectiva sugerindo que se faça correcções no próximo 

orçamento para evitar estas situações. Pedro Xavier continuou referindo o aumento das horas 

extraordinária relativamente a 2010 e 2011e no que respeita às escolas e Delegações de Com-

petências, Pedro Xavier, relembrou o facto de ter alertado o executivo da Junta para não votar 

orçamentos fraudulentos pois viria o dia em que o município não teria capacidade para cumprir 

com os pagamentos aos seus fornecedores e Contratos Programa ficando nesse aspecto os fre-

gueses de Portimão prejudicados em comparação aos fregueses de Alvor e Mexilhoeira Grande.  
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Quanto à redução das transferências do Estado, tendo em conta o plano de austeridade, Pedro 

Xavier mencionou que não obstante esta situação o valor das comunicações aumentou, pergun-

tou qual o valor gasto em combustível e qual  o valor dotado para o ponto Diversos, pedindo a 

explicação do executivo no que respeita ao aumento de 31 % quando o orçamento é de conten-

ção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao Estado Social, da família e do concelho, Pedro Xavier, considerou a cesta 

básica, além de mais barata, mais útil às famílias carenciadas em detrimento do cabaz de Natal  

e apelou à Presidente da Junta, Ana Figueiredo, para que na próxima Assembleia Municipal, 

peça ao executivo camarário a reposição do apoio social às  famílias carenciadas. ---------------------  

Para finalizar a sua intervenção, Pedro Xavier, perguntou quais os critérios que o executivo 

utilizou na distribuição dos subsídios às instituições sem fins lucrativos. ----------------------------------   

Em resposta à intervenção de Pedro Xavier, da bancada do PSD, Ana Figueiredo começou 

por responder à questão dos protocolos com a Camara dizendo que a não existência dos mes-

mos não constitui impedimento para que a Junta não execute alguns serviços, direito que lhe é 

conferido pela Lei 5A-2002. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à verba do IEFP, Ana Figueiredo, relembrou Pedro Xavier que na sua intervenção 

inicial explicou que uma das verbas não recebidas, na totalidade, em 31 de Dezembro de 2011, 

foi precisamente a verba proveniente do Controlo de Desempregados mas que a mesma foi 

regularizada já no ano de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da manutenção e intervenção nas escolas, Ana Figueiredo respondeu 

que o executivo da Junta tenta dar as respostas possíveis no sentido de promover as reparações 

que ponham em causa o bem estar dos alunos. -------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao valor dos juros, Ana Figueiredo, esclareceu que os mesmos derivam da con-

ta a prazo existente no banco. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à despesa Ana Figueiredo, disse que o orçamento é uma previsão e que a variação 

referida teve a ver com a contratação de uma professora de teatro para o grupo sénior, paga em 

regime de avença. No que respeita às horas extraordinárias Ana Figueiredo, explicou ser difícil 

prever um número exacto, mas que as mesmas respeitam ao trabalho efectuado fora do horário 

normal de funcionamento, geralmente promovidas pelas técnicas de animação em saídas com os 

seniores, devendo ser ressarcidas pelo trabalho extra que prestam fora do seu horário normal.  ---  
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No prosseguimento da sua intervenção e no que respeita à Delegação de Competências, Ana 

Figueiredo, remeteu a questão para os representantes do PSD na Assembleia Municipal. --------  

Quanto ao valor das comunicações Ana Figueiredo, esclareceu que o valor respeita não só aos 

telefones mas também ao pagamento da internet pública e expedição do correio e no que respei-

ta aos combustíveis, Ana Figueiredo, esclareceu que, uma vez que os veículos são da Câmara 

Municipal de Portimão, os mesmos são pagos pela autarquia, daí a não existência de valor 

orçamentado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao Apoio Social, Ana Figueiredo, remeteu para a resposta dada ao membro da CDU, 

Vasco Trindade, acrescentando que os casos sociais que aparecem não ficam sem resposta e são 

encaminhados para as instituições para que seja prestado o devido apoio. -------------------------------  

Quanto à questão do critério da atribuição de subsídios, Ana Figueiredo, invocou o carácter 

recorrente da mesma, por parte da bancada do PSD, e respondeu que a sua atribuição teve por 

base os critérios definidos no Regulamento aprovado em Assembleia. ------------------------------------  

Para terminar a sua intervenção, Ana Figueiredo, informou a Assembleia que a Junta foi alvo 

de uma auditoria tendo sido dado parecer favorável às suas contas. ---------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que referiu a importância da questão da 

Auditoria e chamou a atenção para a transparência das contas da Junta referindo os documen-

tos apresentados e todos os esclarecimentos prestados pelo executivo ao longo das sessões de 

Assembleia. Quanto à questão da cesta básica em substituição do cabaz de Natal, Filipe San-

tos, disse já ter percebido que Pedro Xavier não gosta do cabaz de natal mas duvidou que este 

saiba qual o conteúdo do mesmo uma vez que se ofereceu para ajudar no almoço de Natal e 

nunca apareceu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, para, no seu direito de resposta, dizer que 

Filipe Santos deve ter ouvido mal a sua interpretação sobre o orçamento e lançou o repto para 

que lhe seja facultada uma cópia da Auditoria para poder fazer uma análise sobre a mesma. 

Quanto à transparência, Pedro Xavier, relembrou Filipe Santos que, na sua qualidade de 

membro da Assembleia, não sabe nem quantos protocolos tem a Junta de Freguesia nem com 

que instituições protocola e no que respeita à cesta básica, Pedro Xavier, disse que poderá, 

facilmente, informar qual o conteúdo e o custo real acrescentando ainda que enquanto o cabaz 

de Natal tem a ver com uma questão de expectativas numa dada altura do ano a cesta básica 

tem a ver com uma questão de temporalidade em termos de fornecimento de comida. ---------------  
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Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que questionou o valor dos juros da 

conta a prazo e se o destino do dinheiro a prazo é a construção da nova sede da Junta. -------------  

Ana Figueiredo respondeu que esse dinheiro poderá ser para a construção de uma nova sede ou 

para a aquisição de um imóvel, que o executivo está a ponderar adquirir para aí instalar a sede 

da Junta de Freguesia de Portimão. ---------------------------------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, perguntou se o executivo referido por Ana Figuei-

redo é o da Junta ou o da Camara e perguntou ainda em que ponto se encontra a cobertura do 

parque infantil da Alameda. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo respondeu que só fala pelo executivo da Junta de Freguesia de Portimão e que 

em relação à cobertura do parque infantil a mesma ainda não foi feita por falta de verba para o 

efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Raquel Tuta, da bancada do PS, que, ainda em relação à questão do Apoio 

social, dirigiu um convite a Pedro Xavier para que este possa conhecer o trabalho realizado a 

nível social e, assim, entender como se fazem certos tipos de encaminhamento. ------------------------  

Não havendo mais 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     11 

Abstenções                 1                     1 

Votos contra  5        1        1 7 

Passou-se de seguida ao Ponto 4 - Apreciação do Inventário de todos os Bens ----------      O Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou a Moção à discussão da Assembleia.  

O Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou o ponto à discussão da Assem-

bleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 3 1  1 16 

Abstenções         2                  1          3 

Votos contra       

Passou-se de seguida ao Ponto 5 – 1. Revisão Orçamental. ----------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que solicitou esclarecimentos sobre o por-
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quê do reforço e da alteração do artigo. -----------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo respondeu que a alteração foi feita para incorporar o saldo da gerência ante-

rior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, reportando à assembleia de 18 de Abril de 2011, relem-

brou que, nessa altura, foi aprovado um reforço para pessoal em regime de tarefa ou avença, 

diversas actividades da Junta e edifício da sede Junta e que relativamente a este ultimo já havia 

uma dotação de 100.000,00, reforçando-se com 300.000,00, perfazendo uma dotação de 

400.000,00. Tendo em conta o valor transitado de 316.000,00, Pedro Xavier, perguntou o 

que aconteceu com o resto do dinheiro. -----------------------------------------------------------------------------   

Ana Figueiredo respondeu que a 1ª revisão orçamental tem como finalidade incorporar o saldo 

da gerência anterior, nas contas do exercício, sendo obrigatória por Lei, e que o saldo tem que 

ter uma contrapartida em despesa a qual, neste caso está inscrita na rubrica do edifício da sede.  

Pedro Xavier respondeu que os valores não coincidem e que o valor de €400.000,00 não foi 

transitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, disse a Pedro Xavier que o reforço duma 

previsão de receita não quer dizer que a receita se efective, considerando esta questão não politi-

ca mas meramente contabilística. --------------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse compreender a situação 

despesa/receita a nível contabilístico mas considerou que o problema está em orçamentar uma 

verba que não se gasta e que vai transitando de uns anos para outros pelos mais variados moti-

vos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção Vasco Trindade, da bancada da CDU, tendo em conta o 

reforço a nível da despesa para as actividades da Junta, perguntou quais as actividades que o 

executivo da Junta pensa realizar para utilizar a referida verba. ---------------------------------------------  

Ana Figueiredo, em resposta a Vasco Trindade, repetiu ser necessário haver uma contrapartida 

em despesa quando se incorpora o saldo da gerência anterior em receita, daí a inscrição dessa 

verba nas rubricas Diversos e Edifício da Junta. Informou ainda que a inclusão da verba em 

despesa não obriga a que essa mesma verba seja utilizada, na sua totalidade, ao longo do ano.  -  

Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, chamou a atenção para o facto do dinheiro 

transferido pela Câmara Municipal de Portimão, com destino à Junta, não poder ser utilizado 

para outros fins, daí a necessidade de o salvaguardar.----------------------------------------------------------   
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 Pediu a palavra João Santos, da bancada do PSD, que propôs que fosse facultada a informa-

ção do valor dos juros referente à conta a prazo para acabar, de uma vez por todas, com o clima 

de suspeição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ana Figueiredo disse não considerar haver clima de suspeição, mas apenas dúvidas, e respon-

deu que a Junta tem numa conta a prazo o valor de €300.000,00 destinado à futura sede da 

Junta de Freguesia, tendo €7.000,00 de juros que correspondem ao prazo de 6 meses. ------------  

Quanto ao saldo de gerência, Ana Figueiredo, esclareceu Pedro Xavier que o valor do mesmo 

não é fixo e que tem que ser incorporado nas contas da Junta para ser aplicado nas diversas 

actividades sendo que no fim do ano haverá outro valor em saldo de gerência que será levado 

novamente à Assembleia, como revisão orçamental, para ser incorporado nas contas, nos termos 

legais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier que concluiu que o valor de €300.000,00 são afectos à constru-

ção da nova sede da Junta de Freguesia e lamentou o facto de o executivo da Junta ter um plano 

B, que passa pela compra de um edifício, pelo que questionou o executivo sobre o que falhou na 

remodelação do antigo equipamento, o porquê disso ter acontecido e quais as opções existentes, 

perguntou ainda se essa tomada de posição passará pela aprovação da Assembleia de Fregue-

sia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No prosseguimento da sua intervenção Pedro Xavier relembrou que há cerca de um ano atrás 

foi dito que havia €400.000,00 para a construção da nova sede pelo que solicitou que fosse 

facultada informação sobre o valor em questão. ------------------------------------------------------------------  

Abílio Lima, Presidente da Assembleia interveio para esclarecer que é competência da Assem-

bleia aprovar Orçamentos pelo que considerou a questão inapropriada uma vez que não está 

contemplada no Orçamento qualquer tipo aquisição o que obriga, nestas situações, a que a 

Assembleia se pronuncie sobre a matéria em questão. ---------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia destacou a 

transparência do executivo no cumprimento da legislação em vigor não percebendo como “pode 

passar pela cabeça” dos membros da assembleia que o executivo gaste dinheiro numa rubrica 

que não existe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No prosseguimento dos trabalhos e em resposta à questão colocada por Pedro Xavier, da ban-

cada do PSD, Ana Figueiredo disse que efectivamente havia €400.000,00 mas que já foram 

gastos €100.000,00 e no que respeita a uma eventual aquisição de imóvel a mesma será certa-
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mente trazida a Assembleia para a aprovação ou não. ---------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que afirmou existirem verbas fixas 

ao contrário do que foi afirmado por Ana Figueiredo e que espera que o valor gasto seja repos-

to, quando a Câmara Municipal de Portimão fizer as transferências que estão em divida.  --------  

Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, alerta para o facto dos €100.000,00, em 

falta não serem transferências da Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha respondeu que o que está em causa são os €400.000,00 transferidos pela 

Câmara dos quais já foram gastos €100.000,00 porque o executivo da Junta não consegue fazer 

milagres e necessitou daquele valor para fazer face a outras despesas. ------------------------------------  

Ana Figueiredo respondeu que recebeu da Câmara duas tranches no valor de €175.000,00 e 

que o valor em causa será, certamente, reposto quando a Câmara pagar os valores que estão em 

falta até porque o próprio protocolo diz que as verbas têm que ser utilizadas nos fins para os 

quais foram transferidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta a esta questão Vasco Carapucinha disse que Ana Figueiredo esqueceu-se de men-

cionar os “tostões” que vieram da CCDR para a construção da nova sede e daí o total de 

€400.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

ponto 5 à votação tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 3 1  1 16 

Abstenções         2                  1          3 

Votos contra       

 

Passou-se de seguida ao Ponto 6 - 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 ponto se 

encontra a recolha de livros nas escolas. ----------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo respondeu que foram enviados ofícios para todos os Agrupamentos propondo 

esta iniciativa mas que não houve aceitação por parte das escolas uma vez que algumas já pro-

movem esta troca de livros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Vasco Carapucinha perguntou quais as escolas que estão incluídas nesta iniciativa pois tem 

conhecimento que em alguns estabelecimentos de ensino os livros vão para as bibliotecas e por 

lá ficam em monte porque os seus destinatários não querem livros usados e exigem livros novos. -  

Ana Figueiredo respondeu que apenas o Agrupamento Vertical Prof. José Buísel respondeu ao 

ofício enviado pela Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, informou que tem em seu poder milhares de livros 

dados pelas escolas que têm como destino a Guiné e considerou que a Junta de Freguesia, na 

qualidade de elo de ligação preferencial entre todas as escolas, deve insistir para que esta distri-

buição se materialize. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada CDU, para dizer que foi contactado por alguns 

encarregados de educação da Escola EB1 Major David Neto com queixas pela falta de segu-

rança decorrente das obras no seu  espaço exterior tendo também conhecimento que a Junta de 

Freguesia já foi informada da situação pelo que perguntou a Ana Figueiredo se tomou alguma 

providencia no sentido de sensibilizar a Câmara Municipal para resolver o problema. --------------  

Ana Figueiredo respondeu que teve conhecimento do problema através da escola e que encami-

nhou o assunto para a Divisão de Educação da Câmara Municipal de Portimão a qual infor-

mou que iria ver o assunto da segurança mas que, tendo em conta, que a obra ainda não está 

acabada a questão da segurança é  da responsabilidade do promotor da obra. -------------------------   

Pediu a palavra Tânia Santos, da bancada do PSD, para informar que foram adoptados novos 

manuais ao nível do 7 º ano pelo que, embora a iniciativa seja de louvar, é necessário fazer um 

estudo e saber o que se vai pedir. -------------------------------------------------------------------------------------  

Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, interveio para dizer que, na sua opinião, os 

livros enviados não têm a ver com a realidade existente na Guine, em Cabo Verde ou São 

Tomé e que eles precisam de livros com a realidade deles e não com a nossa. -------------------------  

Pediu a palavra Tânia Santos para dizer que os manuais a adoptar são para um período de seis 

anos e não quatro, o que faz com que esta acção tenha muito mais valor e bastante mais signifi-

cado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 

O Presidente da Mesa 

 

A 1ª Secretária 

 

O 2º Secretário  


