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---------------------------------------------------- Ata número 1 / 2018 -----------------------------------------------------

---------- Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas 21:20 horas, ao abrigo 

do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12-set, reuniu a Assembleia de Freguesia de Monchique, 

na sequência da convocatória de 15-dez-2017, subscrita pelo presidente da Mesa, estando presentes 

os seguintes membros do órgão, a saber: -------------------------------------------------------------------------------

---------- a) pelo Partido Socialista (PS): DAVID MIGUEL BOTO PALMINHA (em substituição de ANA ISABEL NUNES 

MARREIROS), JOSÉ GUILHERME TEIXEIRA MARTINIANO, JOÃO DAVID VARELA LOPES (em substituição de JOSÉ PEDRO 

VALÉRIO ALVES), PAULO SÉRGIO MARTINS SAMPAIO, e VICTOR MANUEL DOS SANTOS CORREIA; ---------------------------

---------- b) pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD): DUARTE NUNO ALVES FERREIRA XAVIER GOUVEIA, MARIA 

LUÍSA TIAGO MARTINS e PAULINA ISABEL VIEIRA COELHO E NOBRE FURTADO; ----------------------------------------------

---------- c) pelo movimento Cidadãos por Monchique (CpM): CRISTINA ISABEL DUARTE DE SOUSA. -------------

---------- Ausências: salvo as substituições de membros efetivos atrás identificadas, não se verificaram 

outras ausências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Estiveram presentes os membros do Executivo, a saber: JOSÉ GONÇALO NOBRE DUARTE DA SILVA 

(Presidente), ANA PAULA GERVÁSIO PENTEADO CORREIA DE ALMEIDA (secretária) e VÍLSON SANTANA MARTINS 

AMADO (tesoureiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O órgão deliberativo da Freguesia de Monchique reuniu com a seguinte: ----------------------------

------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------------------

---------- Ponto I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------

---------- Ponto 1 – Aprovação de atas das reuniões anteriores (Ata n.º 7/2017, de 28-dez – ordinária); -

---------- Ponto 2 – Justificação de faltas; ---------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 3 – Expediente geral; --------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 4 – Informações e propostas dos membros; ------------------------------------------------------- -

---------- Ponto II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do presidente da Junta de Freguesia, acerca das 

atividades desenvolvidas e situação financeira da mesma; --------------------------------------------------------

---------- Ponto 2 – Apreciação e votação da Prestação de Contas do ano financeiro de 2017; -----------

---------- Ponto 3 – Apreciação e votação da primeira revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa 

e ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano financeiro de 2018; ---------------------------------------

---------- Ponto 4 – Apreciação de inventário de bens da Freguesia. ----------------------------------------------

---------- Ponto III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- E sendo 21:24 horas, verificada a existência de quórum, o presidente da Mesa, VICTOR SANTOS 
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CORREIA, declarou aberta a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- : -------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto um – APROVAÇÃO DA ATA N.º 7/2017, DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 28-DEZ-2017: ---

---------- Foi presente a proposta de redação da ata da reunião n.º 7/2017, da sessão realizada no dia 

28-dez-2017, a qual fora expedida aos membros do órgão, aquando da convocatória, razão pela qual 

foi dispensada a sua leitura. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo inscrições para intervir, o presidente da Mesa colocou a ata a votação tendo a 

mesma sido APROVADA, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------

---------- Os membros DAVID PALMINHA (PS), DUARTE XAVIER GOUVEIA (PPD/PSD), JOÃO LOPES (PS), LUÍSA 

MARTINS (PPD/PSD) e PAULINA FURTADO (PPD/PSD) não participaram na votação em virtude de não terem 

estado presentes na sessão a que aquela ata se reportava. --------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto dois – JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS DOS MEMBROS: -------------------------------------------------

---------- Ponto dois ponto um – Faltas justificadas: -------------------------------------------------------------------

---------- Sob proposta da Mesa e perante o pedido de justificação da ausência e de substituição 

formulado pelos membros ANA ISABEL MARREIROS (PS) e JOSÉ PEDRO ALVES (PS), as respetivas faltas foram 

consideradas justificadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ainda sob proposta da Mesa e perante a informação prévia da ausência do membro substituto 

MARIA DE JESUS ALVES (PS), a respetiva falta foi considerada justificada. ------------------------------------------

---------- Ponto dois ponto dois – Faltas injustificadas: ---------------------------------------------------------------

---------- Não foram apreciadas faltas injustificadas. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto três – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: ----------------------------------------------------------------

---------- Foi presente uma comunicação dirigida à Assembleia de Freguesia, a saber: -----------------------

---------- a) Apresentação do “Montanário” em Lisboa, agradecimento [  ] (registo n.º 32/2018, 

de 25-jan) – foi presente a comunicação de EDUARDO DUARTE, de 25-jan-2018, a agradecer o apoio da 

Freguesia de Monchique na sessão de apresentação do seu livro, em Lisboa. ---------------------------------

--------- b) Proposta de recomendação – sistema de defesa da Floresta contra incêndios [  ] 

(registo n.º 124/2018, de 27-mar) – foi presente o ofício da Assembleia Municipal de Monchique, com 

referência PP.AMM-N.º 88, de 20-mar-2018, a enviar proposta conjunta do PS e da CDU de recomen-

dação à Câmara Municipal de Monchique aprovada, por unanimidade, em sessão extraordinária 

daquele órgão deliberativo, realizada em 16-mar-2018, subordinada ao tema indicado. -------------------

--------- c) Seminário “O Futuro da Ponta da Piedade” - Convite [  ] (registo n.º 164/2018, de 23-

abr) – foi presente o ofício da Assembleia Municipal de Lagos, com a referência Circ.103, de 20-abr-
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2018, a enviar convite para seminário a ter lugar no dia 28-abr-2018, no auditório do Edifício dos Paços 

do Concelho Séc. XXI, intitulado “O Futuro da Ponta da Piedade”. ------------------------------------------------

---------- Não foi apresentada mais nenhuma comunicação recebida. --------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto quatro – INFORMAÇÕES E PROPOSTAS DOS MEMBROS: ----------------------------------------

---------- O presidente da Mesa informou que tinha sido recebidas duas propostas subscritas pelos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, a saber: ---------------------------------------------------------------------

---------- Ponto quatro ponto um  –  voto de pesar pelo falecimento de ANTÓNIO PIRES VENTURA [ 

 ], nos seguintes termos: «VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO PIRES VENTURA: Os 

membros da Assembleia de Freguesia de Monchique, eleitos pela lista pertencente ao Partido 

Socialista, 1) Considerando o falecimento de António Pires Ventura, ocorrido no passado dia 31-jan-

2018, cidadão que exerceu as funções de médico veterinário municipal em Monchique, freguesia e 

concelho onde também foi docente; 2) Considerando que a competência, a determinação e o 

humanismo que o Dr. Ventura imprimiu ao longo da sua vida, tornando-se desse modo numa figura de 

reconhecida importância da história recente da nossa comunidade; 3) Considerando que as relações 

que estabeleceu no exercício profissional, bem como na vida cívica lhe atribuem um respeito e carinho 

colectivos e, por isso, ser merecida a homenagem; Propõem, a aprovação de um voto de pesar pelo 

falecimento de António Pires Ventura, cidadão que exerceu as funções de médico veterinário municipal 

e de docente na área da freguesia e concelho de Monchique, tornando-se uma figura cuja memória se 

pretende registar e prestar a devida homenagem. Monchique, 26 de abril de 2018, Os eleitos pelas 

listas do Partido Socialista, VICTOR SANTOS CORREIA, PAULO SAMPAIO, JOSÉ GUILHERME MARTINIANO, DAVID 

PALMINHA e JOÃO LOPES.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Tendo sido colocada a apreciação e não tendo havido inscrições para intervir, o presidente 

colocou-a a votação tendo a mesma sido APROVADA, por unanimidade. ---------------------------------------

---------- Ponto quatro ponto dois – voto de pesar pelo falecimento de MANUEL FRANCISCO DA SILVA 

MARTINS [  ], nos seguintes termos: «VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MANUEL 

MARTINS: Os membros da Assembleia de Freguesia de Monchique, eleitos pela lista pertencente ao 

Partido Socialista, 1) Considerando o precoce e súbito falecimento de Manuel Francisco da Silva 

Martins, ocorrido no passado dia 02-fev-2018, aos 65 anos de idade; 2) Considerando que Manuel 

Martins foi um cidadão que desde cedo se dedicou à comunidade e aos seus concidadãos, tendo 

participado em diversas manifestações cívicas, em várias entidades do movimento associativo e nas 

autarquias, na sua freguesia e concelho, Monchique; 3) Considerando que Manuel Martins, nos poucos 

mais de 40 anos de poder local democrático, foi o cidadão que exerceu mais mandatos na Freguesia de 

Monchique, tendo integrado por diversas vezes a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia, 

totalizando mais de 30 anos ao serviço da sua comunidade e da sua freguesia; 4) Considerando que a 
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postura abnegada e empenhada de Manuel Martins, devem ser sempre lembradas e reproduzidas 

como um exemplo; Propõem, a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento de Manuel Francisco 

da Silva Martins, militante cidadão monchiquense que exerceu funções de dirigente associativo e de 

autarca na freguesia de Monchique, tornando-se uma figura incontornável cuja memória se pretende 

registar e prestar a devida homenagem. Monchique, 26 de abril de 2018, Os eleitos pelas listas do 

Partido Socialista, VICTOR SANTOS CORREIA, PAULO SAMPAIO, JOSÉ GUILHERME MARTINIANO, DAVID PALMINHA e 

JOÃO LOPES.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Tendo sido colocada a apreciação e não tendo havido inscrições para intervir, o presidente 

colocou-a a votação tendo a mesma sido APROVADA, por unanimidade. ---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto, o presidente da Mesa deu-o por 

encerrado e introduziu o período da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- : ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto Um – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

ACERCA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MESMA: ---------------------------

--------- Foi entregue à Mesa uma informação subscrita pelo presidente da Junta subordinada às 

atividades desenvolvidas pela autarquia e sobre a situação financeira desta. O documento foi apenso 

à presente acta [  ], tendo o seguinte teor: «A fim de dar cumprimento ao estatuído na alínea 

n) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 169/99, de 19-set, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 –

A/2002, de 11-jan, cumpre-me apresentar, como Presidente da Junta de Freguesia de Monchique, a 

seguinte informação escrita, relativa às atividades desenvolvidas entre o dia 14 de outubro e a presente 

data, bem como à atual situação financeira da Junta. Além das atividades habituais e sistemáticas 

desta Freguesia, a que o presente executivo fez questão de dar continuidade, nomeadamente, a 

manutenção diária da Ludoteca e da Sala de Estudo, o pagamento de telefone e o fornecimento de 

produtos de higiene e limpezas às Escolas do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar da Freguesia, a manutenção dos 

ateliers de bordados e coseduras, foram realizadas ainda as seguintes ações/atividades: Organização 

do XXIX Encontro de Reis, que teve lugar no dia 5 de Janeiro, no Restaurante “Fonte dos Chorões” e 

que contou com dezasseis joldras, e mais de 150 janeireiros e no qual foi oferecida uma filhó e uma 

bebida a todos os presentes, totalizando uma despesa global de 2270,00€; Apoio ao lançamento do 

livro Montanário, de Eduardo Jorge Duarte, em Lisboa, com a comparência do presidente, da 

secretária, de uma funcionária e de outros elementos da comunidade, tendo a Junta assegurando 

alguns produtos regionais para degustação neste evento (biscoito fritos, pães com chouriço, medronho 

e melosa); Financiamento das entradas no teatro de um grupo de 35 alunos do 6.º ano, que assistiram 

à representação de uma adaptação da obra Ulisses, de Maria Alberta Menéres, no valor de 6,60€ por 
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aluno, totalizando 231,00€; Dinamização da época carnavalesca com as seguintes atividades 

[Organização de desfile de Carnaval pelas ruas da vila, com as crianças que frequentam os diferentes 

estabelecimentos de ensino do concelho e familiares; - Atribuição de um subsídio no valor de 5,00€ por 

criança, para aquisição de material nos estabelecimentos comerciais da Freguesia para a confeção dos 

fatos carnavalesco; - Oferta de lanche a 513 dos participantes do desfile (380 crianças e 133 adultos: 

sandes, sumo, maçã); - Preparação de fatos para 18 sócios da Ludoteca e 4 funcionários que 

participaram no desfile; - Promoção de um desfile de Carnaval, no domingo, dia 11 de fevereiro, seguido 

de baile e de concurso de máscaras, sendo que esta última iniciativa teve a organização da Espiral de 

Vontades e colaboração da Associação das Guias; - Empréstimo de fatos carnavalescos a 55 residentes 

da freguesia.]; Organização da apresentação do filme MEDRONHO TODOS OS DIAS, de Sílvia Coelho e 

Paulo Raposo, em parceria com a associação Postigo, nos dias 10 de março, na Adega Lagarto, e 11 de 

março, no Auditório da Escola Básica Manuel do Nascimento, e que envolveu cerca de 70 participantes;  

Seminário N’Arte Cicus, na Foia, com a presença da secretária e uma pequena apresentação do 

presidente, no dia 16 de março; Ações de sensibilização para prevenção de incêndios, em várias 

reuniões, agendamento de visitas a locais pedidos por fregueses e sempre com técnicas da Câmara 

Municipal, comando dos Bombeiros e elementos dos GIPS; Participação do presidente nas cerimónias 

de aniversário da Base de Radar nº1, na Foia, assinalando o tratamento de destaque que sentiu; 

Financiamento da 2.ª Fase do Concurso «Pares da Leitura, realizada em 23 de março; Empréstimo de 

mantas para atividades  do projeto «Lavrar o Mar»; Participação no Festival das Camélias, nas Caldas, 

com dois arranjos de flores do quintal da Junta; Transporte de um utente a exames médicos a Portimão, 

a pedido da assistente Social do Centro de Saúde, por reconhecidas dificuldades financeiras e físicas; 

Ofertas à UCC- Unidade de Cuidados na Comunidade, de uma balança digital e um oxímetro. Presença 

do presidente e do tesoureiro na cerimónia de inauguração, no dia 13 de abril, onde esteve a sra 

Secretária de Estado da Saúde; Participação no Dia Nacional dos Moinhos Abertos, com o moinho do 

Poucochinho a funcionar e oferta de bolo de tacho e uma bebida aos visitantes; Abertura do Núcleo 

Museológica de Arte Sacra, na Semana Santa; Decorrem alguns trabalhos no quintal com vista a 

melhorias e de segurança aos utilizadores; Realização de um Chá Dançante com sabor a chocolate, no 

restaurante Teresinha, em 8 de abril; Cedência de tendas à JF Alferce para o dia 1 de maio; Apoio ao 

Cicloturismo da Liberdade promovido pelo JDM, no dia 25 de abril, com uma das viaturas da junta 

conduzida pelo presidente e o pagamento dos seguros inerentes; Financiamento de 50% das entradas 

de 72 alunos do 2.º. e 3.º anos das Escolas EB1 N.º 1 e EB1 N.º 2 na Kidzânia, com 6,50 € cada; 

Organização de dois Workshops de doçaria, que tiveram início no dia 21 de abril e que contam com 30 

participantes; Organização, no dia 20 de abril, de uma visita pedagógica ao Moinho de Água do 

Poucochinho, dirigida a 43 alunos do 5.º ano da Escola Básica Manuel do Nascimento, com recriação 

do ciclo do pão e assistência ao processo de moagem; Lançamento, no dia 21 de abril, do livro Uma 
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viagem aos Algarves e outros contos do sul, do escritor António Manuel Venda. -----------------------------

---------- Relativamente à situação financeira da Freguesia, é meu dever informar que não há dívidas a 

fornecedores e que o saldo atual desta freguesia é de 91 480,60 € (noventa e um mil e quatrocentos e 

oitenta euros e sessenta  cêntimos). Monchique, 26-abr-2018, O Presidente da Junta de Freguesia.» ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Terminada a apresentação da informação, o presidente da Mesa perguntou se o presidente 

da Junta, JOSÉ GONÇALO, queria fazer algum aditamento ou complementar com alguma informação, ao 

que este manifestou disponibilidade para prestar os esclarecimentos adicionais necessários sobre 

eventuais dúvidas ou questões dos membros. -------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, o presidente da Mesa perguntou se algum membro queria usar da palavra para 

solicitar esclarecimentos ou fazer comentário, e, não havendo inscrições para intervir, declarou o 

ponto encerrado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FINANCEIRO DE 2017: 

---------- Foi presente o compêndio constituído pelo Relatório de Gestão, a Análise Económica e os 

Documentos de Prestação de Contas, o qual constitui anexo à presente ata [  ]. ------------------

---------- Da execução orçamental verificou-se a despesa global de 253.513,97 € (duzentos e cinquenta 

e três mil, quinhentos e treze euros e noventa e sete cêntimos), correspondendo a 77,04% do orça-

mentado. Por seu turno, a receita arrecadada no exercício, no montante global de 247.181,68 € 

(duzentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e um euros e sessenta e oito cêntimos), correspon-

dendo a 75,12% do orçamentado. O Saldo final para a gerência seguinte foi de 59.276,08 € (cinquenta 

e nove mil, duzentos e setenta e seis euros e oito cêntimos), resultando do somatório do resultado 

positivo da execução orçamental no valor de 57.494,78 € com 1.781,30 € de operações de tesouraria. 

---------- Tendo solicitado a palavra para o efeito, interveio o tesoureiro da Junta, VILSON AMADO, 

explicando genericamente a estrutura do documento e peças que o integravam e manifestando-se 

disponível para prestar os esclarecimentos que fossem considerados necessários. --------------------------

---------- Terminada a exposição, o presidente da Mesa colocou-o à discussão, tendo-se inscrito DAVID 

PALMINHA (PS) para intervir, cuja intervenção se relata de forma sucinta, a saber: ----------------------------

---------- a) DAVID PALMINHA (PS) – interveio elogiando a postura do anterior executivo pelo facto de não 

ter realizado grandes despesas em ano de eleições o que transferiria grandes encargos para o novo 

executivo, ao contrário do que se verificava noutras autárquicas. Aquela atitude, disse, resultou num 

saldo considerável para o novo ano económico e para o início de um novo ciclo/mandato autárquico. 

Terminando, elogiou o tesoureiro VILSON AMADO, pela forma explícita com que tinha apresentado os 

documentos em apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo inscrições para intervir, o presidente da Mesa colocou o relatório e contas a  
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votação tendo a mesma sido APROVADO, por unanimidade. ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 3 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA 

DESPESA E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018: ------------

---------- Foram presentes as propostas de Primeira Revisão ao Orçamento [ ] e de Primeira 

Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos [  ], aprovadas pela Junta de Freguesia em 17-

Abr-2017. Os documentos foram apensos à presente acta. ---------------------------------------------------------

---------- Justificou o presidente da Mesa dizendo que, sem prejuízo de se tratar de duas propostas 

diferenciadas e de, por isso, carecerem de deliberações específicas, atendendo à correlação entre os 

instrumentos previsionais em apreço, tinha agendado um único ponto para a discussão dos referidos 

documentos. No entanto, referiu, a votação seria feita em separado em dois momentos distintos. ----

---------- Os referidos documentos preconizavam o seguinte: -------------------------------------------------------

---------- a) Primeira revisão ao orçamento – ao nível da Receita registou-se o saldo transitado do 

exercício anterior, no montante de 57.494,78 € (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro 

euros e setenta e oito cêntimos), para o qual foi proposta a distribuição nas rubricas do orçamento da 

Despesa – códigos 01.01.03.05.02.02, 01.02.01.14, 01.02.02.01, 01.02.02.24, 01.06.02.02.01, 

01.07.01.04.13, 02.01.03.05.01, 02.02.01.08, 03.01.01.07.02, 03.01.01.09, 03.01.03.05.01, 

03.02.01.02.02, 03.02.01.20, 03.02.02.01, 03.02.02.04, 03-02.02.16, 03.02.02.20, 03.02.02.25.01, 

03.06.02.03.05, 03.07.01.04.13, 04.02.02.25.01, 05.01.03.05.01, 05.07.01.04.09, 05.07.01.04.13 e 

05.07.01.11 –, conforme mapas que ficam apensos à presente ata; ----------------------------------------------

---------- b) Primeira revisão ao plano plurianual de investimentos – a modificação no montante global 

25.000 € (vinte e cinco mil euros). Foram propostos os seguintes reforços: 15.000 €, na rubrica 

01.01.01.02; 2.000 €, na rubrica 01.01.01.08; 4.000 €, na rubrica 01.01.01.09; 3.000 €, na rubrica 

02.05.01.01; 1.000 €, na rubrica 07.01.11. ------------------------------------------------------------------------------

---------- Os documentos foram explanados pelo tesoureiro, VILSON AMADO. ------------------------------------

---------- Não havendo inscrições para intervir, o presidente da Mesa declarou encerrado o período de 

discussão e colocou os documentos a votação. ------------------------------------------------------------------------

---------- VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foram obtidos os seguintes resultados, a saber: ------------------------------------------------------------

---------- a) Primeira Revisão ao Orçamento – APROVADO, por unanimidade; ----------------------------------

---------- b) Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos – APROVADO, por unanimidade. ----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 4 – APRECIAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS DA FREGUESIA 2018: ------------------------------

---------- Foi presente o Inventário de bens da Freguesia de Monchique, tendo a relação de todos os 

bens patrimoniais da autarquia, no valor de 155.051,26 € (cento e cinquenta e cinco mil e cinquenta e 
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um euros e vinte e seis cêntimos). O documento foi apenso à ata [  ]. ------------------------------

---------- O documento foi apresentado pelo presidente da Junta, JOSÉ GONÇALO, ao que referiu que a 

relação de bens era idêntica à do ano transato, salvo as novas aquisições e tendo sofrido apenas a 

alteração patrimonial que o próprio sistema informático processava. -------------------------------------------

---------- Não havendo mais intervenções, o presidente da Mesa declarou o ponto encerrado. -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- : -------------------------------------------------------------------

---------- O presidente da Mesa constatando a existência de público, questionou se algum freguês queria 

intervir, tendo-se verificado as inscrições os cidadãos HUMBERTO SÉRIO, LUÍSA MARTINS, JOÃO VAIRINHOS 

DUARTE, CRISTINA SOUSA e PAULO ALVES, de cujas intervenções se reproduz o essencial, a saber: ------------

---------- a) HUMBERTO SÉRIO – interveio na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Monchique, 

eleito pelo PS, sem regime de permanência e sem pelouros atribuídos, felicitando a Freguesia de 

Monchique, os seus órgãos autárquicos e os seus eleitos locais, referiu a sua disponibilidade para 

acompanhar as sessões da Assembleia de Freguesia, atitude que também teria no caso de ter vencido 

as eleições, na medida em que entendia, disse, que a proximidade e o diálogo entre autarquias era 

determinante para a comunidade. Terminando, disse que estaria igualmente disponível para 

encaminhar assuntos, que a Freguesia considerasse pertinentes, para as reuniões em que iria 

participar enquanto membro do Executivo; -----------------------------------------------------------------------------

---------- b) LUÍSA MARTINS – lembrando a comunicação de EDUARDO DUARTE que fora lida aquando da 

apreciação de expediente, usou da palavra para felicitar e elogiar o autor pelo seu livro; ------------------

---------- c) JOÃO VAIRINHOS DUARTE – questionou o Executivo sobre o estado de degradação em que se 

encontravam os abrigos de passageiros na estrada do Selão. Perguntou ainda se a Junta de Freguesia 

não estava a considerar a publicação das atas da Assembleia no site da autarquia; --------------------------

---------- d) CRISTINA SOUSA – perguntou se os parques de merendas que a Junta de Freguesia se 

propunha criar iriam prever a construção de parques infantis em anexo; --------------------------------------

---------- e) PAULO ALVES – felicitando a Assembleia e a Junta de Freguesia pela forma como os trabalhos 

estavam a decorrer e pela qualidade e natureza dos documentos que foram apreciados na reunião, 

manifestou muito agrado pela forma transparente com que o relatório de atividades e a prestação de 

contas de 2017 tinham sido apresentados e, por isso, pela votação unânime que mereceram. -----------

---------- No que concerne ao site, o presidente da Junta informou que, conforme já falara com o 

presidente da Assembleia, não só seriam publicados no site as atas do órgão deliberativo, como 

também do executivo. Referiu que já tinham sido solicitados orçamentos e que se esperava ter essa 

situação resolvida tão breve quanto possível. Relativamente os restantes assuntos, o presidente e os 

membros do executivo responderam às questões colocadas, não tendo resultado nenhuma situação 

pendente e que se justifique o relato. ------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Não se verificaram mais inscrições, tendo o ponto sido encerrado. ------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aprovação em minuta: --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A fim de produzir efeitos imediatos, o presidente da Mesa propôs que a ata fosse aprovada 

em minuta, no que concerne às deliberações exercidas no período antes da ordem do dia (votos de 

pesar a propósito do falecimento de ANTÓNIO PIRES VENTURA e de MANUEL FRANCISCO DA SILVA MARTINS), 

bem como no Período da Ordem do Dia o Ponto 2 (Apreciação e votação da Prestação de Contas do 

ano financeiro de 2017) e Ponto 3 (Apreciação e votação da primeira revisão ao Orçamento da Receita 

e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano financeiro de 2018). ----------------------

---------- Colocada a votação a proposta foi APROVADA, por unanimidade. -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- E nada mais havendo a tratar, o presidente da Mesa, deu por encerrados os trabalhos, pelas 

22:42 horas, que para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada 

pelo presidente da Mesa, VICTOR SANTOS CORREIA e por mim, PAULO SAMPAIO, que a lavrei. ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O presidente, 

---------- O secretário,   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


