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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO 

PORTO 

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

Aos nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, 

procedeu-se, na sala de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia, sita na Travessa do 

Mercado nº2, freguesia e concelho de Vila do Porto, à quarta 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, Paulo César Lopes da 

Silva, Joana Pombo Sousa Tavares, Pedro Sousa Pacheco, José Henrique Braga Moreira em 

substituição de António Humberto Travassos Alves, Manuel Freitas Medeiros em substituição de 

Inês da Conceição Mansinho Oliveira, como também os membros da Junta de Freguesia, 

Eduardo Pereira Cambraia, Ana Cristina Rodrigues e Marco António Braga Chaves, 

respetivamente Presidente, Tesoureira e Secretário. Os membros da Assembleia, António 

Humberto Travassos Alves, Inês da Conceição Mansinho Oliveira, Carlos Manuel Correia 

Marques e Marlene Gouveia Gonçalves ausentes na sessão, apresentaram justificação 

atempada. Tércio Luís Resendes Freitas e João Filipe Cabral Valente até à data não 

apresentaram justificação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - Apreciação e aprovação do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia do ano de 

dois mil e vinte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação do Orçamento para o ano de dois mil e vinte; ------------- 

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois 

mil e vinte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quinto Ponto - Apreciação e aprovação do Plano Plurianual de Atividades para o ano de dois mil 

e vinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 terceira Sessão 

Ordinária de trinta de setembro de dois mil e dezanove, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Período Antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------  

Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o membro da Assembleia Joana Pombo Sousa 

Tavares, solicitando informação sobre o Caminho do Remendo da Vila, em Santana. O 
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Presidente da Junta referiu que deslocou-se ao local e fez um levantamento das necessidades. 

Posteriormente, contatou o Presidente da Câmara Municipal para obter a anuência para as obras 

e o respetivo financiamento. Ficou acordado que a Junta de Freguesia procederá às obras de 

reparação da vala de drenagem de águas pluviais que atravessam o referido caminho, mas em 

relação ao financiamento para a recuperação do piso em toda a sua extensão a Câmara 

Municipal, durante o corrente ano, não tem possibilidade de suportá-lo. ---------------------------------- 

Inscreveu-se o senhor Presidente da Junta de Freguesia para informar os membros da 

Assembleia da receção do ofício datado de vinte e quatro de outubro de dois mil e dezanove em 

que a SGMAI solicita, ao abrigo do dever de colaboração entre serviços da Administração 

Pública, a auscultação junto de todas as forças políticas representadas na Assembleia de 

Freguesia para a necessidade de todos os partidos comunicarem ao Presidente da Comissão 

Recenseadora, os nomes dos seus delegados para integrarem a Comissão Recenseadora. Os 

membros presentes nesta Assembleia não tinham conhecimento deste dever nem apresentaram 

qualquer nome representativo do partido. --------------------------------------------------------------------------

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

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 inscrições. Não existiram inscrições. --------------------------------------------------- 

Segundo Ponto - Apreciação e aprovação do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia do ano de 

dois mil e vinte. Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. Após apreciação do 

documento, passou-se à sua votação tendo sido aprovado por maioria com cinco votos a favor 

da bancada do PSD e duas abstenções da bancada do PS. ------------------------------------------------- 

Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação do Orçamento para o ano de dois mil e vinte. Foram 

abertas as inscrições. Inscreveu-se a Sra. Joana Pombo Sousa Tavares, tendo solicitado 

esclarecimentos sobre o montante inscrito na rubrica 06.05.02.01.02 CMVP-Outras 

Transferências. O Presidente da Junta tomou a palavra e esclareceu toda a Assembleia que o 

valor inscrito nesta rubrica diz respeito à comparticipação da Câmara Municipal nas despesas 

inerentes à “Marcha da Freguesia de Vila do Porto” no decorrer das festas comemorativas do 

São João. Adiantou ainda que nesta rubrica poderão ser inscritas outras receitas, ainda não 

contabilizadas, referentes a atos eleitorais. Após apreciação do documento, passou-se à sua 

votação tendo sido aprovado por maioria com cinco votos a favor da bancada do PSD e duas 

abstenções da bancada do PS. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quarto Ponto - Apreciação e aprovação do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois 

mil e vinte. Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se a Sra. Joana Pombo Sousa Tavares, 

tendo solicitado esclarecimentos sobre a razão do baixo valor inscrito na rubrica 07.01.04.13.01 

Casa de Velório. O Presidente da Junta tomou a palavra e esclareceu que, como é sobejamente 

conhecido, no Orçamento Inicial da Despesa só podem ser inscritos os montantes inerentes às 

receitas correntes previstas, segundo a regra da média dos últimos três anos, e às receitas das 

transferências correntes cujo valor é já conhecido nomeadamente transferências da 

Administração Central, como o Fundo de Financiamento das Freguesias, e Administração Local 

como seja as provenientes de Acordos de Execução de Delegação de Competências. Após o 

fecho de contas do ano em curso e consequente apuramento dos montantes que estão na posse 

do serviço, é que poderão ser reforçadas as rubricas da despesa como é o caso concreto desta 

rubrica, que por ser de capital, será contemplada com o mesmo valor que esta junta tem vindo a 

afetar ao longo dos últimos anos. Estas alterações, também como é conhecido, serão 

apresentadas para aprovação da Assembleia de Freguesia na sua primeira sessão ordinária que 

se realiza durante o mês de abril. Após apreciação do documento, passou-se à sua votação 

tendo sido aprovado por maioria com cinco votos a favor da bancada do PSD e duas abstenções 

da bancada do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinto Ponto - Apreciação e aprovação do Plano Plurianual de Atividades para o ano de dois mil 

e vinte. Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. Após apreciação do documento, 

passou-se à sua votação tendo sido aprovado por maioria com cinco votos a favor da bancada 

do PSD e duas abstenções da bancada do PS. ------------------------------------------------------------------ 

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

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 vinte 

horas e dez 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: ___________________________________ 

 

 


