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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO
PORTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas dezanove horas,
procedeu-se, na sala de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia, sita na Travessa do
Mercado nº 2, 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, António Humberto
Travassos Alves, Paulo César Lopes da Silva, Carlos Manuel Correia Marques e Joana Pombo
Sousa Tavares, como também os membros da Junta de Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia e
Ana Cristina Rodrigues respetivamente Presidente e Tesoureira, verificando-se a ausência dos
membros da Assembleia, Tércio Luís Resendes Freitas e Inês da Conceição Mansinho Oliveira,
tendo ambos apresentado justificação por escrito. -------------------------------------------------------------Em virtude do pedido de renúncia de mandato do Sr. João Vasco do Monte Ferreira Pereira da
Costa, compareceu o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, Sr. Pedro
Sousa Pacheco que depois de verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a
legitimidade e a identidade do eleito, a Presidente da Assembleia declarou-o investido nas suas
funções de membro efetivo desta Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 - Aprovação da Minuta de Acordo de Execução de Delegação das Competências
previstas nas alíneas a), b), c) e f) do n.º 1 do artigo 132.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
na Junta de Freguesia de Vila do Porto; ---------------------------------------------------------------------------Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação do Orçamento para o ano de dois mil e dezoito. --------Confirmada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. -------------------------------------------------------A Presidente da Mesa da Assembleia apresentou, para votação, duas recomendações. A
primeira no sentido que a Ordem do Dia de todas as sessões da Assembleia e todos os
documentos inerentes que habilitem os membros da assembleia a participar na discussão das
matérias dela constante, sejam enviados em formato digital, com a antecedência mínima prevista

Fls. ______

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

no nº4 do Art.º 11º do Regimento desta Assembleia, para o endereço de correio eletrónico
disponibilizado por cada um dos membros da Assembleia, cuja listagem faz parte integrante
desta ata, tendo os destinatários a obrigatoriedade de acusar por escrito a sua receção. Esta
recomendação foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------Relativamente à segunda, que a leitura e aprovação da ata de cada sessão seja feita no início da
sessão seguinte. Neste sentido, finda cada sessão a sua ata deverá, num prazo máximo de oito
dias, ser elaborada pela Mesa da Assembleia e enviada por correio eletrónico a todos os
presentes na sessão para análise. Os destinatários deverão obrigatoriamente acusar a sua
receção mencionando por escrito a sua concordância num prazo máximo de quinze dias sobre a
data da sessão, findo o qual se considerará a ata como aceite e dada como definitiva. Existindo
propostas de correção à ata e que venham a ter a anuência da Mesa, a mesma voltará a ser
redigida e reenviada por correio eletrónico a todos os presentes na sessão. Neste caso, os
destinatários deverão obrigatoriamente acusar a sua receção mencionando por escrito a sua
concordância num prazo máximo de cinco dias sobre a data do envio, findo o qual se
considerará a ata como aceite e dada como definitiva. Esta recomendação foi aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, através do seu ofício
Saída/4243/2017 datado de 21/11/2017, foi nomeada por esta Assembleia de Freguesia para
integrar o Conselho Municipal de Juventude do Município de Vila do Porto a cidadã, Samanta
Matos Silva. Esta nomeação foi aprovada por unanimidade e será dado conhecimento ao
Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 - Aprovação da Minuta de Acordo de Execução de Delegação das
Competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram abertas inscrições. Inscreveu-se a membro da Assembleia Sra. Joana Tavares que
questionou o Presidente da Junta relativamente ao facto de não estar contemplado neste acordo
a limpeza e manutenção das ribeiras inseridas na zona urbana da freguesia e que gostaria de
ver contemplado. O Presidente da Junta esclareceu que este acordo prevê exclusivamente

Fls. ______

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

competências delegadas e previstas na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, nomeadamente as
competências elencadas no seu artigo 132º do qual não consta a limpeza e manutenção das
ribeiras. Em todo o caso, ciente da necessidade de uma manutenção mais exigente em algumas
ribeiras inseridas na zona urbana da freguesia, esta Junta já iniciou a elaboração de uma
proposta de acordo de cooperação financeira para este fim no sentido de a apresentar, em data
oportuna, à Câmara Municipal. Após apreciação do documento, passou-se à sua votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação do Orçamento para o ano de dois mil e dezoito. -------Foram abertas inscrições. Inscreveu-se a membro da Assembleia Sra. Joana Tavares pedindo
esclarecimentos sobre a aceção e montantes financeiros de algumas rubricas constantes no
documento. O Presidente da Junta tomou a palavra e esclareceu toda a Assembleia sobre todos
os pontos sujeitos a pedido de esclarecimento. 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 quarenta 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: ___________________________________

