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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO
PORTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e três dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas,
procedeu-se, por videoconferência, ao abrigo do nº 1 do artigo 3º da Lei nº 1-A/2021 de 13 de
janeiro - “Medidas excecionais e temporárias de resposta a situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-Cov2 e da doença COVID19” -, à segunda Sessão Ordinária da
Assembleia de Freguesia presidida por Ana Maria Pimentel Pacheco Torres, verificando-se
estarem igualmente presentes os membros da Assembleia, Carla Maria Gonçalves Pires,
António Humberto Travassos Alves, Joana Pombo Sousa Tavares, Paulo César Lopes da Silva,
Inês da Conceição Mansinho Oliveira, Tércio Luís Resendes Freitas, Pedro Sousa Pacheco,
como também os membros da Junta de Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia, Marco António
Braga Chaves e Ana Cristina Rodrigues respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureira. O
membro da Assembleia, Carlos Manuel Correia Marques, ausente na Sessão, apresentou
justificação tardia, motivo pela qual não foi possível proceder à sua substituição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da Ordem do Dia constam os seguintes pontos: ----------------------------------------------------------------Primeiro Ponto - Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da
Junta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo Ponto - Verificação da conformidade dos requisitos e aprovação do exercício de
funções a meio tempo do Presidente da Junta. -----------------------------------------------------Confirmada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a Sessão. -----A Presidente da Mesa da Assembleia leu e submeteu a votação a Ata da primeira Sessão
Ordinária de vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------Pela Presidente da Mesa da Assembleia foi lida e dada a conhecer a Ordem do Dia para a
presente Sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Primeiro Ponto - Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade
da Junta. Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. -------------------------------------------
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Segundo Ponto - Verificação da conformidade dos requisitos e aprovação do exercício de
funções a meio tempo do Presidente da Junta. Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o
membro da Assembleia, Joana Pombo Sousa Tavares, pedindo esclarecimento da razão do
pedido ter sido só efetuado agora. ---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta tomou a palavra e esclareceu toda a Assembleia que esta decisão, da
competência exclusiva do Presidente da Junta, é um procedimento normal previsto na Lei, desde
que cumpridos os requisitos de cariz financeiro exigidos e a freguesia tenha o número de
eleitores indicados. O Presidente da Junta adiantou ainda, que esta legítima decisão poderia já
ter sido tomada há mais tempo, no entanto achou que o deveria fazer agora atentas as
responsabilidades do seu cargo e o tempo que lhe tem dispensado, solicitando à Assembleia
uma análise criteriosa dos requisitos em causa fundamentados na Proposta da Junta de
Freguesia, aprovada por unanimidade pelo Executivo, a qual, a seu tempo, foi enviada à
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a conformidade dos requisitos constantes na Proposta da Junta de Freguesia, de
acordo com a alínea q) do nº 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a Assembleia de
Freguesia aprovou por maioria, com seis votos a favor da bancada do PSD e duas abstenções
da bancada do PS, o exercício de funções a meio tempo do Presidente da Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Intervenção do Público: -----------------------------------------------------------------------------Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições por parte do público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a Sessão pelas
dezanove horas e trinta minutos. E para constar se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada
pela Mesa da Assembleia e por mim Carla Maria Gonçalves Pires, que a redigi e subscrevo. ------

A Presidente: ____________________________________

A 1ª Secretária: ___________________________________

O 2º Secretário: ___________________________________

