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Aos vinte e seis dias do mês de Setembro 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 Fre-

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

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

Secretária, Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário; Estela Belchior, Dionísio Filipe, Raquel 

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

Jesus, Filipa Florêncio, Ana Sofia de Oliveira Vicente Conceição, Estela Belchior, pelo Parti-

do 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, Simeão Quedas, pelo BE, 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 para abertura de procedimento concursal e altera-

ção do mapa de pessoal de 2012; 
4. - Informação da Presidente da Junta. 

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

pedidos de substituição de Filipe Santos e de Ana Cristina Sales Calvinho do PS que foram 

substituídos por Estela Belchior e Dionísio Filipe respectivamente e deu conhecimento da cor-

respondência 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 11  1 1  13 

Abstenções                                        

Votos contra  4     4 

 

Passou-se ao Ponto nº 1- Período de intervenção do público.  -----------------------------------  
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Pediu a palavra Mário Freitas que saudou os presentes e chamou a atenção para a falta de 

participação da população na sessão da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------  

Mário Freitas, iniciou a sua intervenção solicitando a substituição da passadeira que se encontra 

junto à antiga entrada da Escola Secundária Poeta António Aleixo assim como a necessidade 

de alterar a localização da caravana de venda de bifanas que ali se encontra. --------------------------  

No prosseguimento da sua intervenção, Mário Freitas, colocou em causa o posto de trabalho 

existente no Mercado 25 de Abril por não ver qualquer utilidade na sua existência e sugeriu a 

atribuição de outras funções ao funcionário que ali se encontra. --------------------------------------------  

No que respeita ao problema dos cães abandonados, Mário Freitas, pediu a intervenção do 

executivo da Junta nesta matéria assim como no que se refere ao problema dos carros abando-

nados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção, Mário Freitas, propôs que a Paróquia da Quinta do Amparo 

se passasse a chamar Padre Arsénio, em memória de quem tanto fez pelo nosso concelho, cha-

mou a atenção para o mau estado da calçada junto à Igreja Matriz pedindo a sua reparação e 

finalizou referindo o mau estado em que se encontram os espaços verdes na Quinta do Caneco.  

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

encontrar-se em condições de responder a algumas das questões colocadas por Mário Freitas. 

No que respeita aos carros abandonados, Ana Figueiredo, disse que enviou a informação e 

falou com o responsável do departamento, na Câmara Municipal de Portimão, pelo que se a 

situação se mantém não será certamente, pela falta de esforço e empenho do executivo da Junta 

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

Quanto à proposta da paróquia, Ana Figueiredo, disse que a irá apresentar à Fabrica da Igreja 

informando, no entanto, que a Comissão de Toponímia da Câmara Municipal de Portimão 

pretende dar o nome do Padre Arsénio a uma rua da cidade, não na Quinta do Amparo por-

que naquela zona os topónimos estão todos atribuídos, mas numa rua e numa zona da cidade 

que tenha a dignidade que o Padre Arsénio merece. Ana Figueiredo informou ainda que esta 

sugestão foi apresentada pela Junta de Freguesia de Portimão numa reunião daquela comissão.-  

Quanto aos problemas da calçada da Igreja Matriz, Ana Figueiredo, disse que o pedido de 

reparação já foi enviado para a Câmara Municipal de Portimão, até porque essa é uma compe-

tência da Junta de Freguesia pelo que diariamente são enviados pedidos, tanto desta zona como 

de outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Deu-se início ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia, com a leitura de Moção 

de Censura ao executivo da Junta de Freguesia de Portimão apresentada por Pedro Xavier, da 

bancada do PSD, cujo teor se anexa:  ------------------------------------------------------------------------------  

 



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 13/2012 

 

173 
 

 

 



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 13/2012 

 

174 
 

 

 



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 13/2012 

 

175 
 

 

 



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 13/2012 

 

176 
 

 

Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

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

Pediu a palavra Estela Belchior, da bancada do PS, que informou da pretensão da bancada 

em votar contra a Moção  e em não discutir a mesma e que iriam entregar uma Declaração de 

Voto , cujo teor aqui se anexa:.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida pediu a palavra Dionísio Filipe, da bancada do Partido Socialista que iniciou a sua 

intervenção dizendo que não era sua intenção intervir mas perante a presente situação não pôde 

evitar de o fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, Dionísio Filipe, da bancada do PS, disse ser a primeira vez que assiste, nesta 

Assembleia, a tal situação, considerando-a como folclore puro e simples e que alguns dos pon-

tos mencionados na Moção poderiam ser dirigidos ao actual Governo e aconselhou Pedro 

Xavier a tomar este tipo de decisões quando for Presidente de Junta de Freguesia. ------------------  

Pediu a palavra Manuel Valente, da bancada do PSD, que disse que a apresentação da 

Moção de Censura prendeu-se com a necessidade de redefinir o serviço público, prestado pela 

Junta de Freguesia de Portimão questionando a necessidade de uma nova sede em tempos de 

crise e propondo a criação de um novo equipamento, com a verba já existente, em prol da popu-

lação, dando como exemplo a construção de um centro de dia, ou de um centro para idosos, ou 

de um centro de empreendedorismo. --------------------------------------------------------------------------------  

Manuel Valente questionou ainda sobre a possibilidade de transferir essa verba para um fundo 

de investimento imobiliário para utilizar na requalificação urbana no centro da cidade. -------------  

Manuel Valente continuou a sua intervenção questionando o papel da Junta de Freguesia de 

Portimão na reforma administrativa local dizendo que o facto de esta depender das transferên-

cias da Câmara reduz o seu papel à realização de uns festivais e a passar umas licenças que 

podem ser tiradas na Câmara e perguntou qual o papel da Junta de Freguesia de Portimão a 

partir de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Manuel Valente sugeriu que seja solicitada uma revisão à autarquia em termos de delegação de 

competências de modo a que sejam redefinidas prioridades em termos de oferta de serviço 

público com redução de custos para a autarquia. ----------------------------------------------------------------  

Manuel Valente continuou a sua intervenção dizendo que o PSD considera que a Junta de 

Freguesia de Portimão, tendo em conta as competências próprias da lei, deveria assumir-se 

como um gabinete de proximidade com o município em vez de constituir-se como uma divisão 

da Câmara Municipal de Portimão para protocolar e dar subsídios pois para isso já existe a 

Câmara e disse ainda que nos últimos anos a Junta de Freguesia de Portimão nada fez, em 

termos de propostas apresentadas ao órgão autárquico, sobre matérias da competência deste, 

para benefício dos portimonenses, razoes que justificam a apresentação da Moção de Censura.  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, que disse que fez parte do anterior 
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executivo e que as suas propostas foram sempre bem ouvidas e aceites e que o facto de não fazer 

parte do actual executivo não o leva a aceitar o vocabulário expresso na assembleia. -----------------  

Relativamente ao assunto da construção da nova Junta de Freguesia e às alternativas apresenta-

das para a aplicação do capital, Damião Sequeira, da bancada da CDU, disse ter dúvidas 

quanto às suas vantagens pelo que antes de manifestar a sua intenção de voto disse querer ouvir 

mais comentários à Moção de Censura apresentada. -----------------------------------------------------------    

Pediu a palavra Pedro Jesus, da bancada do Partido Socialista, que reiterou a posição da sua 

bancada em não discutir a Moção mas disse sentir-se profundamente insultado pelo teor de 

alguns parágrafos existentes na Moção. -----------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, para dizer que comunga da mesma 

opinião da bancada do PS relativamente aos parágrafos mencionados. ----------------------------------  

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

da decisão tomada pela bancada do Partido Socialista em não discutir a Moção, entendeu 

intervir, para em defesa do seu executivo, dizer que a Moção apresentada deveria ser enviada ao 

actual Governo e não ao executivo da Junta de Freguesia porque uma “afronta à democracia” e 

um “regime ditatorial” são características do governo que actualmente gere os destinos do povo 

português. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo disse, ainda, que a Moção enferma de algumas inverdades desde logo quanto à 

constituição do Mapa de Pessoal nos anos 90, considerando ser apenas um exemplo das inver-

dades mencionadas no documento ao qual será dada a resposta adequada pela bancada do 

Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção, Ana Figueiredo, disse que o conteúdo da Moção reflecte o 

desespero de causa de alguém que quer chegar ao poder, mas que não tem experiencia de vida e 

política. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à não entrega dos documentos solicitados, Ana Figueiredo, disse que a Assembleia 

sabe que os documentos referidos são presentes anualmente na Prestação de Contas que depois 

é enviada ao Tribunal de Contas, o qual nunca chumbou as contas da Junta, na qualidade de 

entidade avaliadora da Prestação de Contas e que os mesmos estão disponíveis para consulta no 

site da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Como conclusão, Ana Figueiredo, disse que é pelo respeito aos cidadãos que se conquista o 

poder e não por exposições frustradas de quem quer ascender a político.  -------------------------------  
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No seu direito de resposta, Pedro Xavier, da bancada do PSD, lamentou o facto de o executi-

vo não ter acordado para o que é apontado na Moção de Censura, questionou o executivo sobre 

o Estatuto do Direito à Oposição e disse que quando um partido politico solicita qualquer 

documento tem direito a uma resposta formal, por escrito. ----------------------------------------------------  

Pedro Xavier manifestou ainda a sua indignação pelo facto de após três anos a lutar em nome 

dos eleitores e a tentar passar colaboração, esta ser a única Junta de Freguesia em que os eleitos 

não têm uma relação directa com o executivo, numa política de total barreira. -------------------------  

Continuando a sua intervenção Pedro Xavier disse que a bancada do PSD não é inimiga de 

ninguém, que são a favor da cidade, que sabe que os tempos são difíceis e que sabe que a 

Câmara não dá dinheiro a Portimão como dá a Alvor ou à Mexilhoeira Grande, mas que há 

formas de trabalhar e que estão dispostos a ajudar, mas não com uma politica que barra com a 

democracia e com os direitos conquistadas no 25 de Abril e que se é para discutir seriamente 

qual o papel enquanto membros de pessoas eleitas pelos vários partidos que o digam caso con-

trário dentro de três meses estarão a discutir o orçamento do próximo ano e vão embora todos 

felizes e contentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier apelou ainda para a necessidade de haver um sentido de estado em Portimão, de 

se esquecer os partidos políticos, de haver democracia, interactividade, união, um consenso geral 

em que têm todos que falar à mesma mesa, porque a população precisa de participação, precisa 

que tapem o buraco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Na prossecução da sua intervenção Pedro Xavier, da bancada do PSD, disse não estar a fazer 

demagogia e que apenas pretende que as medidas e o dinheiro que é de todos seja efectivamente 

bem aplicado e que se for preciso na próxima Assembleia Municipal dirá que não foi respeitado 

o orçamento da Autarquia nem a locação financeira que a Junta tem mas que não vê da parte 

da Presidente qualquer reivindicação para a Junta de Freguesia e que é esse silencio que o 

assusta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Manuel Valente, da bancada do PSD, que, relativamente à intervenção da 

Presidente, disse que a ditadura não é do governo do PSD mas sim da divida deixada pelo 

governo socialista que nos subjuga a tudo. -------------------------------------------------------------------------  

Manuel Valente, disse ainda que Ana Figueiredo ofendeu a bancada do PSD ao dizer que são 

uns desesperados da política que querem ascender a qualquer custo, o que considerou errado 

pois o que existe são opções diferentes para a Junta de Freguesia e que têm que ser respeitados 
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por isso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ana Figueiredo para esclarecer que a acusação feita por Pedro Xavier, quanto 

à não resposta ao pedido de entrega de documentos, não corresponde à verdade e apresentou 

cópias dos ofícios então enviados. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor  4     4 

Abstenções          1  1 

Votos contra    11         1         1         13 

 

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

Moção nº 2 apresentada pelo Partido Socialista, 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 Manuel Valente, da bancada do PSD, que disse que a Moção devia ser 

enviada ao Eng. José Sócrates, a Mário Lino e a Paulo Campos por serem os responsáveis pela 

situação em que o país se encontra e, quanto ao desemprego registado no Algarve, recordou 

que foi este governo que, para combater a sazonalidade dos funcionários do turismo, propôs que 

fosse pago uma percentagem do salário enquanto estivessem sem actividade pelo que considera 

que a memória é curta tanto no plano regional como nacional. ----------------------------------------------  

Pediu a palavra Dionísio Filipe, da bancada do PS, que exortou a presença maciça do povo na 

manifestação de 15 de Setembro e disse que não foi o Eng. José Sócrates que provocou aquela 

manifestação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que iniciou a sua intervenção dizendo ter 

em seu poder o memorando de entendimento sobre as condições da política económica e recor-

dou os PEC 1, 2, 3 que previam aumento de impostos, redução de rendimentos, do tal dito 

povo que agora foi para a rua, e chamou a atenção para os 180 mil milhões de divida soberana, 
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que em 6 anos duplicou. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportando ao Boletim Económico de execução orçamental, Pedro Xavier, disse que o défice 

deve-se à redução de impostos, que provoca recessão, prevendo que no próximo ano haverá 

mais recessão, porque o modelo anterior era um modelo de produção acima das capacidades 

que tínhamos para pagar, porque produzíamos com dinheiro emprestado ao estrangeiro, daí a 

falência do sistema financeiro e que o relatório de execução orçamental diz que o problema está, 

além da redução de receitas, no pagamento de 2 mil milhões dos juros da divida, dos 50 

milhões da divida da RTP, na compra dos terrenos para o aeroporto de Lisboa que custaram 

260 milhões, o pagamento de mais de mil milhões de despesas da saúde que não estavam 

pagas, porque havia um sistema de saúde prestes a colapsar devido à falta de fornecimento de 

medicamentos, e o estado soberano tem que pagar as suas dividas da mesma maneira que o 

cidadão comum as paga, daí a necessidade de fazer tão grande esforço. ---------------------------------  

Pedro Xavier, continuou a sua intervenção dizendo que há um ano atrás não havia dinheiro 

para pagar aos funcionários públicos, nem subsídios, nem reformas, o que fez com que fossemos 

obrigados a assinar o documento da Troika, a fazer reformas que durante décadas não foram 

feitas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para finalizar, Pedro Xavier, disse que o desemprego em Portimão é elevado há muitos anos 

devido à falta de uma política coordenada territorial no concelho, de falta de promoção da cida-

de, da necessidade de trazer empresários para Portimão e referiu um projecto que o PSD tem 

para a zona do porto marítimo para a construção de uma zona franca, daí a necessidade de 

trabalhar com as associações comerciais e empresarias a norte do País para trazerem indústrias 

cá para baixo porque durante 30 anos só se promoveu sol e praia.-----------------------------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira que disse, em tom de brincadeira, que a continuarmos assim 

chegaremos à conclusão que a culpa de tudo isto é da Eva. --------------------------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada da CDU, recordou que foi no tempo do Prof. Cavaco Silva que 

a divida externa mais subiu e que viveu uma situação, enquanto trabalhador, no consulado de 

Portugal na Alemanha, em que praticamente foi obrigado a se despedir porque lhe retiraram 

todos os meios de trabalho, viatura de serviço, imprensa portuguesa, obrigaram-no a despedir 3 

técnicos e 1 advogado, ficando sem meios para dar assistência a uma população de 140.000 

emigrantes que vivia a 200 e 300 quilómetros do consulado. ------------------------------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, pediu a palavra para dizer que nos governos do Prof. 
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Cavaco Silva houve um aumento da divida pública porque também houve um aumento da acti-

vidade económica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, 

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

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11  1 1  13 

Abstenções                                      

Votos contra  4           1 5 

 

No prosseguimento dos trabalhos Pedro Jesus, da bancada do Partido Socialista, leu a Moção 

nº 3 , cujo teor aqui se anexa: 
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Abílio Lima, Presidente da Mesa da Assembleia, antes de colocar a Moção a discussão disse 

esperar que o segundo paragrafo não corresponda à verdade uma vez que ouviu dizer que a 

maior parte dos empregadores já se prontificaram a absorver os funcionários que ficaram sem o 

seu local de trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que pediu que o segundo parágrafo 

fosse alterado para que pudesse votar a favor o que foi aceite pela bancada do Partido Socialis-

ta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, 

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 4 1 1 1 18 

Abstenções                                      

Votos contra               

 

De seguida Damião Sequeira, da bancada do PCP, apresentou um Voto de Solidariedade, 

cujo teor aqui se anexa: 
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Não havendo pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colo-

cou o Voto de Solidariedade à votação o qual foi aprovado por unanimidade, conforme quadro 

seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 4 1 1 1 18 

Abstenções                                      

Votos contra               

 

Passou-se de seguida ao Ponto 3- Apreciação e votação para abertura de procedi-

mento concursal e alteração do mapa de pessoal de 2012. ------------------------------- 

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que disse que iriam abster-se, relativamen-

te à presente matéria, não pela matéria em si, mas por não estar anexo ao documento toda mol-

dura financeira em termos de despesa com o funcionário, a locação do orçamento e a execução 

do mesmo em relação aos funcionários. ----------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Damião Sequeira que perguntou se a dotação de pessoal fica com 11 pessoas 

no activo o que foi confirmado. ---------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra Ana Figueiredo que remeteu Pedro Xavier para o ponto 3 da proposta o qual 

explica que a mesma não acarreta qualquer encargo remuneratório para a Junta de Freguesia de 

Portimão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, 

colocou o Ponto nº 3 à votação o qual foi aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11  1 1 1 14 

Abstenções         4                            4 

Votos contra               

 

Passou-se de seguida ao Ponto 4 - 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 Manuel Valente, da bancada do PSD, que solicitou informações sobre os 

principais pontos e o que de mais relevante se passou no Conselho Municipal de Segurança. ----  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que perguntou a Ana Figueiredo se rela-

tivamente à Moção aprovada, na última Assembleia, sobre os espaços verdes, já havia alguma 

resposta por parte da Câmara Municipal de Portimão e em caso afirmativo qual o teor da mes-

ma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Figueiredo começou por responder a Manuel Valente, da bancada do PSD, que na reu-

nião do Conselho Municipal de Segurança foi feita a análise geral da Segurança e a análise 

comparativa em relação ao ano anterior e que a conclusão a que os representantes das forças 

policiais chegaram foi que o número de sinalizações por roubo diminuiu e que a Segurança no 

município estava estabilizada e a diminuir em relação ao ano anterior, sendo a única excepção o 

número de situações de violência doméstica. ----------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiros, Ana Figueiredo, disse que a única 

informação digna de realce são os pedidos de retorno voluntário feitos principalmente por cida-

dãos brasileiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta a Pedro Xavier, da bancada do PSD, Ana Figueiredo, respondeu que o executivo 

está a negociar com o executivo da Câmara sobre a possibilidade da Junta ficar com a manuten-

ção de alguns espaços verdes e reportando ao Orçamento Participativo pediu aos membros da 

Assembleia de Freguesia que votassem no projecto nº 5 da cobertura do parque infantil da 

Alameda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que questionou Ana Figueiredo 
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sobre a existência de verbas para a cobertura do parque infantil e perguntou ainda a que clubes 

e instituições foram atribuídos subsídios e quais os critérios utilizados para essa atribuição. -------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que disse que os parques infantis existen-

tes na cidade não estão em conformidade com a Lei e apelou para a intervenção da Presidente 

da Junta de Freguesia no sentido de apresentar ao executivo da Câmara uma lista das nas con-

formidades com a Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pedro Xavier pediu ainda a apresentação de um relatório das contas da Junta sempre que haja 

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

Para terminar Pedro Xavier referiu a falta de informação existente no cemitério e sugeriu a 

colocação de um número de telefone, em local visível, para situações urgentes. ------------------------    

Ana Figueiredo começou por responder a Vasco Carapucinha que houve uma transferência de 

verba para a cobertura do parque infantil insuficiente para aquele fim e que mesma se encontra 

disponível e prevista para o efeito; e quanto ao pedido de apresentação dos balancetes, Ana 

Figueiredo, disse não ver qualquer problema na apresentação dos mesmos sempre que a 

Assembleia se reúna e informou que as Associações que receberam subsídios foram os Bombei-

ros Voluntários de Portimão, o Centro de Apoio a Idosos, a Associação de Dadores de San-

gue e o Clube Recreativo e Desportivo do Porto Lagos. ------------------------------------------------------  

Em resposta à intervenção de Pedro Xavier, Ana Figueiredo, disse que o parque infantil da 

Alameda foi construído em conformidade com a Lei e que é objecto de avaliação periódica, por 

parte de técnicos da Câmara, e sempre que existe necessidade de reparação a mesma é feita de 

imediato.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao cemitério, Ana Figueiredo, respondeu que a gestão do mesmo é da competência da 

Câmara da Municipal de Portimão. ---------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier que disse não querer entrar em polémica mas referiu alguns arti-

gos da Lei no sentido de se verificar o que está em conformidade com a Lei e relativamente ao 

Orçamento Participativo, Pedro Xavier, disse que o município devia focalizar-se em pagar aos 

fornecedores em vez de promover mais despesas e informou que, após dois anos de chamadas 

de atenção do PPD/PSD para o facto do Plano de Saneamento Financeiro não estar conforme 

as contas apresentadas, finalmente irá ser levado a sessão de Câmara um plano de reestrutura-

ção financeira estrutural e não conjuntural, como foi defendido durante anos, cuja divida será 

paga em 20 anos e que acarreta um concurso público de apoio às empresas locais, que está 
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destinado com dinheiros da TROIKA, que tem mil milhões para os municípios, sendo 100 

milhões para o município de Portimão e alertou para o facto do município de Portimão não ter 

capacidade de pagar os juros da divida nem de amortizar, o que implica a continuação de pro-

blemas de financiamento da Junta de Freguesia via Município de Portimão.   -------------------------  

Antes de dar por encerrada a sessão o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, repor-

tou ao assunto da caravana estacionada perto da Escola Secundário Poeta António Aleixo, 

apresentado por Mário Freitas, para informar que este assunto foi tratado em sessão de câmara, 

na altura em que ainda era vereador, o qual foi aprovado com 6 votos a favor e um contra, que 

foi o seu, pelo que disse estar completamente de acordo com a posição de Mário Freitas. ---------   

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  


