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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 nove dias do mês de Junho 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 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, Carlos Manuel
Correia Marques, José Henrique Moreira, Manuel Freitas Medeiros, Leonilde Sousa Rezendes e
António Miguel Afonso Marques, como também o Presidente da Junta de Freguesia, Eduardo
Pereira Cambraia, verificando-se a ausência dos membros João Artur Martins Brandão e Vitor
Lordelo Melo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 da alteração do Controlo Orçamental da receita e
despesa do ano de 2016, respetivamente rubricas 06.03.06.02.01 e 04.09.01.01 - Medida 19
Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária.-----------------------------------------------------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 oito de abril de dois mil e dezasseis, 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 e aprovação da alteração do Controlo Orçamental da receita e
despesa do ano de 2016, respetivamente rubricas 06.03.06.02.01 e 04.09.01.01 - Medida 19
Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária. ------------------------------------------------------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
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: ___________________________________

