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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO
PORTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 terceira 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,
Vitor Lordelo Melo e António Miguel Afonso Marques, como também os membros da Junta de
Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia e Ana Cristina Rodrigues respetivamente Presidente e
Tesoureira, verificando-se a ausência do membro da Assembleia João Artur Martins Brandão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 alteração do Controlo Orçamental do ano de 2016, da receita
rubricas 06.05.02.02 e 06.03.06.02.01 respetivamente, “CMVP Delegação de Competências” e
“Medida 19 Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária”, bem como da despesa
rubricas 01.03.05.03, 04.06.02.01, 07.03.03.01 e 04.09.01.01 respetivamente, “Segurança Social
Regime

Geral”,

“Programas

Ocupacionais

Segurança

Social”,

“CMVP

Delegação

de

Competências” e “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 Segunda Sessão
Ordinária de vinte e nove de junho 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 inscrições. Não existiram inscrições. -----------------------------------------------------------Segundo Ponto - Aprovação da alteração do Controlo Orçamental do ano de 2016, da receita
rubricas 06.05.02.02 e 06.03.06.02.01 respetivamente, “CMVP Delegação de Competências” e
“Medida 19 Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária”, bem como da despesa
rubricas 01.03.05.03, 04.06.02.01, 07.03.03.01 e 04.09.01.01 respetivamente, “Segurança Social
Regime

Geral”,

“Programas

Ocupacionais

Segurança

Social”,

“CMVP

Delegação

de

Competências” e “Medida 19 Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária”. --------------Foram abertas inscrições. Inscreveu-se o membro da Assembleia Sr. António Miguel Afonso
Marques. Foi dada a palavra ao membro da Assembleia, que pediu esclarecimentos sobre o
valor afeto à rubrica 06.05.02.02 CMVP Delegação de Competências, bem como qual o motivo
de não ter sido efetuado outro tipo de candidaturas ao PRORURAL + para além daquelas que
foram efetuadas pela Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta optou por esclarecer toda a Assembleia com uma abordagem sobre todos
os documentos que estavam para apreciação e votação: ----------------------------------------------------Relativamente à Revisão nº3 “Segurança Social Regime Geral” e “Programas Ocupacionais”, a
mesma deve-se ao facto da necessidade de reforçar em dois mil euros o valor inicialmente
previsto inerente aos descontos a efetuar para a Segurança Social por via da admissão efetuada
pela Junta de mais trabalhadores ao abrigo dos Programas Ocupacionais. ----------------------------No que concerne à Revisão nº4 “CMVP Delegação de Competências”, após a aprovação por
esta Assembleia de Freguesia na sessão de seis de junho e pela Assembleia Municipal na
sessão de vinte e nove de junho do corrente ano, foi celebrado no passado dia oito de agosto
entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia o primeiro aditamento ao Acordo de Execução
de Delegação de Competências, que tem como objeto atualizar os valores a transferir para a
Junta de Freguesia, durante o atual mandato da Assembleia Municipal. Assim sendo, existe
agora a necessidade de fazer constar a atualização desse valor, mais trinta e um mil setecentos
noventa e cinco euros e vinte cêntimos, no Orçamento da Junta para o corrente ano. --------------No que diz respeito à Revisão nº5 “Medida 19 Apoio ao Desenvolvimento Local de Base
Comunitária”, com um valor inicial orçamentado de noventa e sete mil novecentos vinte e cinco
euros e quarenta e dois cêntimos que contemplava duas candidaturas distintas com as
designações “Criação de um Espaço TIC” e “Melhoramento das Condições de Receção ao
Turista”, esta Junta, após ter submetido as referidas candidaturas, recebeu um primeiro ofício
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com o parecer vinculativo desfavorável da Direção Regional da Solidariedade Social não
reconhecendo pertinência social na implementação do projeto para a criação do espaço TIC e
posteriormente um segundo ofício emanado pela ARDE referente ao projeto para o
melhoramento das condições de receção ao turista dando conta que a candidatura apresentada
estava em processo de análise e solicitando, para lhe dar continuidade, um extenso e
incompreensível pedido de documentos e esclarecimentos agravado pela obrigatoriedade de
efetuar um procedimento de Contratação Pública que deveria acompanhar a candidatura. -----Com um prazo manifestamente insuficiente de cinco dias úteis para a Junta satisfazer este
extenso pedido de documentos, com a agravante de constituir a falta de entrega dos mesmos ou
a ausência de resposta fundamento para a não aprovação deste projeto e ficando o promotor
impedido de poder efetuar no futuro novas candidaturas, decidiu esta Junta enviar a vinte e seis
de julho um ofício à ARDE manifestando a sua intenção de suspender este pedido de apoio e
voltar a elaborar e submeter uma nova candidatura à segunda fase dos apoios, no âmbito deste
mesmo quadro comunitário, com valores mais reduzidos de acordo com os fundos ainda
disponíveis e que nos foram comunicados. Por estes factos existe agora a necessidade de
alterar o Orçamento por via desta Revisão Orçamental. ----------------------------------------------------Em relação à pergunta veiculada sobre qual o motivo desta Junta não ter feito outro tipo de
candidaturas ao PRORURAL + para além daquelas que optou por fazer, o Presidente da Junta
esclareceu que se prende com o facto da “Intervenção 7.5 - investimentos em infraestruturas de
lazer e turísticas e informações turísticas” e da “Intervenção 7.6 - Investimentos associados em
património cultural e natural e ações de sensibilização ambiental no âmbito do ajuste direto
simplificado”, serem as que estão disponíveis para possíveis candidaturas pelas Autarquias
Locais, como também por entender que são as que melhor se enquadram nos projetos de
desenvolvimento que esta Junta elegeu como prioritários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após apreciação dos documentos, passou-se à sua votação, tendo sido aprovados por maioria
com cinco 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte
horas e quinze 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: ___________________________________

