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Aos dezanove dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, 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:  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Amílcar de Sousa Bentes 1º Secretário, Ângela Gomes, 2º Secretário, José Carlos Lourenço, 

Cláudio Ventura, António Mimoso Correia, António Paulo de Brito Vitorino, Filipa 

Florêncio, pelo Partido Socialista; Custódio Milhano Coelho, Eduarda Andrade, Armando 

José Martins Santana Marques e Sara Rosado, pela Coligação Servir Portimão, Miguel Jorge 

Medeiros Martins Madeira, Célia Alfarroba Silva, Hélder José Porfírio de Jesus, pelo Bloco 

de Esquerda, Vasco Trindade e João Brás, pela CDU. ------------------------------------------------------  

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

1. Período de intervenção do público; 
2.  Período de Antes da Ordem do dia;  
3.  Apreciação da Informação do Presidente da Junta. 
4.  Apreciação e votação do Regulamento Interno de funcionamento de o 

Centro de Convívio e de o Posto Público de Internet da Pedra Mourinha 
5.  Apreciação e votação dos Fluxos de Conta de Gerência e Relatório de 

Gestão referente ao ano 2016;    
6.  Apreciação do Inventário de todos os Bens; 
7.  Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental; 

 

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, que foi substituído por Cláudio Ventura, de Ricardo Silva, da bancada do 

PPD/PSD que não se fez substituir, de Nuno Campos Inácio, da Coligação Servir Portimão 

que foi substituído por Sara Rosado e de Paulo Pereira e Alexandra Matos, da CDU, que 

foram substituídos por João Brás. -------------------------------------------------------------------------------------  

Faltou sem justificação Henrique Waldeman Silva, da bancada do PPD/PSD.---------------------- 

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 – Período de antes da Ordem do dia -------------------------------------  



  AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo   
 

  
Acta nº 17/2017 

322 
 

 

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

a aprovação da acta passasse a constar como ponto isolado na ordem de trabalhos. ------------------  

 Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, esclareceu que a aprovação da acta 

consta no Período de Antes da Ordem do Dia, de acordo com o Regimento da Assembleia. 

De seguida colocou a acta 15 a votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, conforme 

quadro seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Não participaram na votação da acta nº 16 Vasco Trindade, da bancada da CDU por não ter 

estado presente na Assembleia a que a acta respeita e o membro da bancada do Partido 

Socialista, António Mimoso Correia, por ter chegado atrasado. --------------------------------------------  

De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Miguel 

Madeira do Bloco de Esquerda, que leu uma Recomendação, cujo teor aqui se anexa:  ----------   

 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 6 4 1 3 1 15 

Abstenções       

Votos contra       
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Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, disse ainda ter conhecimento de 

semáforos que estão permanentemente vermelhos, pelo que a Recomendação tem como 

objectivo pedir uma avaliação de todos os semáforos. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, chamou a atenção para o facto de 

ser necessário carregar no botão, existente no local, para que o semáforo passe para verde. --------   

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que depois de ter 

cumprimentado todos os presentes, disse ter a informação de que todos os semáforos existentes 

na cidade estão a funcionar e, no que respeita ao semáforo em questão, corroborou o que foi 

dito pelo Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho. ----------------------------------------  

De seguida, Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, leu um pedido de esclarecimento, 

cujo teor aqui se anexa: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que esclareceu que o Coreto 

pertence e é gerido pela Junta de Freguesia e, no que respeita ao teor do pedido de 

esclarecimento, disse que a iluminação do Coreto foi uma opção do presente executivo que 

considera que os monumentos devem estar sempre iluminados. No que respeita ao gasto de 

energia, Álvaro Bila, informou que as lâmpadas existentes foram substituídas por leds pelo que 

gasta menos luz agora, estando iluminado todas as noites, do que antes quando, apenas, se 

iluminava esporadicamente. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra, Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse ter gostado do 

esclarecimento do Presidente mas, sendo o Bloco de Esquerda uma força politica que ouve os 

cidadãos e coincidindo o iluminação permanente de o Coreto com a reunião que uma comissão 

de comerciantes da Praça Manuel Teixeira Gomes teve com a Presidente da Camara, Dra. 

Isilda Gomes, para pedir que se realize mais eventos naquela parte da cidade, com não podia 

deixar de fazer o presente pedido de esclarecimento, cuja resposta irá comunicar aos 

interessados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse também ter muito 

gosto em falar e receber os cidadãos e informou já ter recebido dois comerciantes da Praça 

Manuel Teixeira Gomes, facto que registou com agrado, tendo, inclusivamente, se 

comprometido a ajudá-los desde que eles também queiram colaborar e apoiar. ------------------------   

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, considerou ofensiva a missiva enviada pelos 

comerciantes à Sra. Presidente da Câmara e disse que estes em vez de atirarem pedras por tudo 

e por nada, deveriam tentar dialogar no sentido de se resolver os assuntos.  ----------------------------  

Pediu a palavra, Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que o seu partido 

não está metido nessa comissão e que, inclusivamente, avisou os comerciantes que não é com 
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aquele tipo de comportamento que se resolve os problemas. --------------------------------------------------   

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que questionou a 

bancada do Bloco de Esquerda, relativamente a um pedido de esclarecimento, entretanto 

retirado, cujo assunto era o licenciamento do estádio do Portimonense.  ---------------------------------  

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que o pedido foi 

retirado por ter havido dúvidas relativamente às informações que lhe foram prestadas. --------------  

Passou-se de seguida ao Ponto 3 – Informação do Presidente; -----------------------------------  

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, não obstante a mesma já ter sido enviada a 

todos os membros, colocou-se à disposição da Assembleia. --------------------------------------------------  

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que questionou o 

executivo em matéria de controlo orçamental, mais precisamente no que respeita à alimentação, 

alojamento e ajudas de custos, onde, segundo ele, foi gasto, apenas em três meses, quase metade 

do valor orçamentado para todo o ano. -----------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que explicou que o valor 

respeita a formações realizadas pelos funcionários e que, muito provavelmente, o valor não 

aumentará mais, até ao fim do ano. ----------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra João Brás, da bancada da CDU, que, tendo em conta a grande participação 

do Presidente nos eventos da cidade, questionou o mesmo relativamente à sua participação na 

manifestação contra o encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos, na Avenida 25 

de Abril e qual a posição da Junta de Freguesia sobre o assunto, uma vez que se trata de uma 

zona com uma grande densidade populacional, com muitas pessoas idosas e com dificuldade de 

deslocação, já para não falar dos funcionários que irão para o desemprego.-----------------------------  

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que mesmo que tivesse participado 

na manifestação teria sido a título pessoal e isso nunca iria constar na Informação do 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, garantiu que o seu executivo estará sempre 

contra o fecho de qualquer instituição, que esteja perto dos cidadãos e que não teve 

conhecimento da manifestação, nem lhe foi pedido qualquer parecer.  ------------------------------------  

Álvaro Bila, disse que está em estudo, em parceria com a autarquia, a criação de um transporte 

social que permitirá levar as pessoas idosas, e sem suporte familiar, ao médico, à farmácia ou ao 

banco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, disse que teve conhecimento de que 

a Caixa Geral de Depósitos iria disponibilizar uma carrinha para se deslocar a zonas mais 

afastadas e sem acesso aos serviços do banco, a exemplo do que havia antigamente em que os 

bancos tinham funcionários que faziam serviço exterior. -------------------------------------------------------  

Passou-se de seguida ao Ponto 4 - Apreciação e votação do Regulamento Interno de 

funcionamento de o Centro de Convívio e de o Posto Público de Internet da 

Pedra Mourinha; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que o Centro de 

Convívio da Pedra Mourinha é o primeiro equipamento do género dirigido pela Junta, pelo 

que, tendo em conta a maior experiência da autarquia, na gerência deste tipo de equipamento, 

foi decidido adoptar um Regulamento idêntico, para que haja um critério uniforme, e que o 

mesmo se passou em relação ao Posto Público de Internet, cujo Regulamento será idêntico ao 

que está em vigor no Posto Público de Internet, que funciona na sede da Junta de Freguesia. ----  

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, informou que as aulas de informática, no 

Posto Público de Internet, têm tido muita afluência, que o Centro de Convívio, além da 

funcionária disponibilizada pelo clube, também conta, diariamente, com a presença de uma 

técnica da Junta de Freguesia, para que, em conjunto, desenvolvam mais actividades naquele 

espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila, disse ainda que as utentes que frequentam o Centro de Convívio já realizaram 

vários trabalhos, dos quais destacou as almofadas, em forma de coração, que foram oferecidas à 

Associação Oncológica do Algarve, para serem utilizadas pelas doentes durante os tratamentos, 

e os aventais que serão oferecidos às crianças que frequentam a Cracep, no dia 1 de Junho. ------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que chamou a atenção para a cláusula 

6, do Regulamento, que no seu entender é aceitável para o Centro de Convívio mas não para o 

Posto Publico de Internet, pelo que sugere a sua alteração. --------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, que concordou com Vasco Trindade, e disse que a finalidade é 

que todos frequentem aquele espaço e que os mais novos possam aprender com os mais velhos e 

vice-versa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

congratulou-se com o Regulamento, por ser de opinião que todos esses espaços devem estar 

devidamente regulamentados, no entanto também referiu a falta de alguns critérios, 
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nomeadamente no que se refere à admissão, ou não, de utentes, para que o público saiba quais 

são os seus deveres e para que as técnicas saibam como agir em qualquer situação.  -----------------  

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

Santana, tendo em conta que muitas vezes há necessidade de intervir e expulsar pessoas com 

comportamentos inadequados para terceiros. ---------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse existir um 

problema maior para a não aprovação do presente Regulamento que se prende com a 

necessidade de se proceder a uma consulta pública, coisa que não foi feita, pelo facto de se 

tratar de um Regulamento Interno, mas com eficácia externa perante terceiros. -----------------------  

Perante a pertinência da intervenção de Sara Rosado, e apesar de considerar que mais vale um 

mau Regulamento do que nenhum, Álvaro Bila, decidiu retirar a Aprovação do Regulamento 

da ordem de trabalhos e envia-lo ao departamento jurídico da Freguesia para parecer. -------------  

Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que, em resposta à 

intervenção de Álvaro Bila, disse que, apesar de ser um óptimo princípio ter um Regulamento, 

não concorda quando se diz que mais vale ter um mau Regulamento do que nenhum, porque 

seguir regras que não são correctas só traz problemas, pelo que, na sua opinião, mais vale estar 

sem Regulamento e funcionar com as regras do bom senso e elaborar um Regulamento em 

condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que disse que o 

bom senso vai imperar sempre e que apesar de nenhum Regulamento, até hoje, ter ido a 

consulta pública, irá pedir parecer ao seu gabinete jurídico, pelo que o Regulamento será 

apreciado na próxima Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------  

Passou-se de seguida ao Ponto 5 – Apreciação e votação dos Fluxos de Conta de 

Gerência e Relatório de Gestão referente ao ano 2016; --------------------------------  

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que questionou o 

executivo relativamente ao baixo valor gasto em apoio social, relativamente ao orçamentado. 

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que informou que 

essa situação se deve aos acordos existentes com a Caritas, com o Refeitório Social da Quinta 

do Amparo e também com a Associação Flor Amiga, que asseguram a maior parte da despesa, 

feita com as famílias carenciadas, pelo que a Junta de Freguesia só intervém quando aquelas 

instituições não têm verba para assegurar os pedidos. ----------------------------------------------------  



  AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo   
 

  
Acta nº 17/2017 

328 
 

 

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

antes de entrar na apreciação do ponto em discussão, propôs que se substituísse o CD por uma 

PEN, por existirem, actualmente, computadores que já não aceitam CD.------------------------------- 

Na continuação da sua intervenção, Custódio Coelho, lembrou a João Brás, da bancada da 

CDU, que o seu partido aprovou o Plano de Reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, 

pelo que não percebe a surpresa e a indignação. ----------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao transporte social, Custodio Coelho, sugeriu a utilização do Vai Vem, como 

forma de tentar maximizar os serviços, uma vez que existem linhas com pouca procura. -------- 

No que respeita às contas de 2016, Custodio Coelho, relembrou que na altura da aprovação do 

orçamento de 2016, o considerou muito pouco ambicioso, tendo em conta os recursos 

existentes, sendo de opinião que se pode fazer muito mais. No que respeita às despesas, 

Custodio Coelho, constatou que estão controladas, até baixaram, devido à política de 

austeridade do Presidente, facto que até aprecia, não obstante continuar a dizer que a ambição 

podia ter sido maior.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perante esta intervenção, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, disse que estes são os 

novos rumos de Portimão, e que o objectivo do seu executivo, desde o primeiro dia, sempre foi a 

construção da sede pelo que anunciou que, caso quisesse lançar a primeira pedra, já teria 

condições financeiras para o fazer e que só não o faz por considerar não ser a altura certa, pelo 

que depois das eleições, o executivo que for eleito, tem o dinheiro para a obra.---------------------- 

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, disse que o facto de trabalhar em conjunto com 

as Associações permitiu-lhe poupar muito dinheiro mas que o valor recebido do IMI, também 

contribuiu para o aumento da receita. --------------------------------------------------------------------------- 

Para terminar a sua intervenção, Álvaro Bila, disse que está disponível para fazer mais, mas 

tudo o que for competência da Autarquia, deverá ser protocolado uma vez que não pretende 

descapitalizar a Junta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que estava a falar da receita e não da despesa, por considerar que não faz sentido sobrar 

dinheiro e que é sua convicção que o dinheiro existente é suficiente para construir a nova sede e 

para muito mais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

questionar o executivo em matéria de IVA, nomeadamente no que respeita à rubrica onde está 
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lançado o valor das fotocópias e das autenticações, por continuar a ser seu entendimento que 

esses serviços estão incorrectamente lançados.--------------------------------------------------------------------- 

 Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que manifestou a sua 

dificuldade em dar uma explicação a Sara Rosado pelo que, tendo em conta que em matéria de 

POCAL confia plenamente nos serviços, sugeriu que agendasse com a técnica para tirar todas 

as dúvidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse não 

pretender se imiscuir numa actividade que não é a sua, mas que a lei é a lei e que as Juntas de 

Freguesia prestam serviços, uns são da sua área de competência outros não, e nestes últimos 

estão incluídos as fotocópias, as autenticações, os transportes de pessoas, actividades que estão 

sujeitas ao abrigo do regime de IVA, independentemente do facto de haver Juntas de 

Freguesia, como é o caso da de Portimão, que não excedem os dez mil euros, mas que isso não 

implica que essas actividades não tenham que ser facturadas à parte e comunicadas à 

autoridade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que chamou 

atenção para o facto de se estar a falar de um valor anual de cerca de trezentos euros, no que 

respeita às fotocópias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse querer 

deixar bem claro que a sua questão não se prende com dinheiro em falta ou com prejudicar o 

Estado, mas sim com o facto de, se tiver razão, as contas não estarem bem elaboradas e, se 

assim for, a autoridade fiscal aplicar coimas à Freguesia, sendo sua intenção contribuir para que 

as coisas sejam feitas com o rigor necessário, independentemente do valor em questão.-------------- 

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que chamou a atenção para o 

facto de as contas já terem sido enviadas para o Tribunal de Contas.--------------------------------- 

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do partido Socialista, que parabenizou o 

executivo pelos resultados apresentados no Relatório de Gestão referente a 2016 e concordou 

com o Presidente da Junta quando disse que tal facto espelha os novos rumos de Portimão.------- 

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

Assembleia, colocou o ponto 5 à votação, tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro 

seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, apresentou uma Declaração de Voto, 

cujo teor aqui se anexa:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Passou-se de seguida ao Ponto 6: Apreciação do Inventário de todos os Bens; 

Não havendo pedidos de intervenção passou-se de seguida ao Ponto 7 - Apreciação e 

votação da 1ª Revisão Orçamental;-------------------------------------------------- 

Não havendo pedidos de intervenção, passou-se a votação, tendo sido aprovada, por maioria, 

conforme quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 3 1   11 

Abstenções    3 2 5 

Votos contra  1    1 
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Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, para convidar 

todos os presentes para o lançamento do livro “40 Anos de Freguesia”, uma homenagem a 

todos os autarcas, efectivos e suplentes, que estiveram ao serviço da Freguesia de Portimão e 

para o concerto de 25 de Abril, que terá lugar, no mesmo dia, na Alameda da República.------- 

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

congratulou-se com o lançamento do livro e anunciou que, no dia 24 de Abril, o Clube União 

Portimonense tornar-se-á centenário e convidou todos os presentes a participar nas 

comemorações que culminarão com um Jantar de Gala, no Casino Solverde, na Praia da 

Rocha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Poucochinho, 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 PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 3 1  2 13 

Abstenções  1  3   4 

Votos contra       


