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

PORTO 

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

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, 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 primeira 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, Carlos Manuel 

Correia Marques, José Henrique Moreira, Manuel Freitas Medeiros, João Artur Martins Brandão, 

Leonilde Sousa Rezendes, Vitor Lordelo Melo e António Miguel Afonso Marques, como também 

os membros da Junta de Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia, Marco António Braga Chaves e 

Ana Cristina Rodrigues respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureira.----------------------------

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

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 do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais;------------ 

Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação da prestação de contas do ano de 2015;----------------- 

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação da revisão do orçamento do ano de 2016.----------------- 

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 Quarta Sessão 

Ordinária de trinta de dezembro de dois mil e quinze, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta proferiu umas breves declarações sobre o documento em apreço.---------- 

Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. ------------------------------------------------------  
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Segundo Ponto - Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais.----------- 

O Presidente da Junta deu a palavra à Tesoureira que por sua vez deu a conhecer à Assembleia 

todos os itens que compõem a atualização do inventário dos bens. ---------------------------------------- 

Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. ----------------------------------------------------- 

Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação da prestação de contas do ano de 2015. ------------------ 

Após apreciação do documento, passou-se à sua votação, tendo sido aprovado por maioria com 

seis votos a favor da bancada do PSD e três abstenções da bancada do PS. --------------------------- 

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação da revisão do orçamento do ano de 2016.----------------- 

Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o membro da Assembleia, Sr. António Miguel Afonso 

Marques. Foi dada a palavra ao membro da Assembleia, que pediu esclarecimento sobre a razão 

do aumento da verba referente à rubrica 07.03.03.01 Delegação de Competências, agora 

refletida no orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta esclareceu que este aumento provém da junção da verba inicialmente 

orçamentada e que está protocolada no Acordo de Execução, com a verba consignada na posse 

do serviço e com o apuramento do fecho de contas do ano de dois mil e quinze referente a esta 

rubrica. O que se depreende, estando explícito nos mapas apresentados, o valor inicialmente 

orçamentado no valor de cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e nove euros, acrescido de 

vinte e quatro mil cento e noventa e dois euros e sessenta e quatro cêntimos referente ao 

consignado mais o apuramento do fecho de contas do ano de dois mil e quinze, é igual ao valor 

de oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos da rubrica 

07.03.03.01 Delegação de Competências. ------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta abordou ainda, o facto de estar previsto no Orçamento uma rubrica com a 

designação “Medida 19 - Apoio ao Desenvolvimento Local” onde serão lançadas as verbas 

relacionadas com os vários projetos e candidaturas a fundos comunitários apresentados por esta 

Junta ao “PRORURAL +” e que terão a sua efetividade no corrente ano. --------------------------------- 

Após apreciação do documento, passou-se à sua votação, tendo sido aprovado por maioria com 

seis votos a favor da bancada do PSD e três 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 

dezanove horas e cinquenta minutos. E para constar se lavrou a presente ata, que vai ser 
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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: ___________________________________ 

 

 


