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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 vinte e oito dias do mês de dezembro 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 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, Carlos Manuel Correia
Marques, José Henrique Moreira, Manuel Freitas Medeiros, 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, verificando-se a ausência dos membros da Assembleia João Artur Martins Brandão e
Leonilde Sousa Rezendes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Orçamento para o ano de dois mil e dezassete. ----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 vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis, tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento à Assembleia do ofício dirigido pelo
membro da Assembleia João Artur Martins Brandão dando conta da sua intenção de apresentar
a renúncia do seu mandato a partir do dia vinte e três de dezembro de dois mil e dezasseis. A
substituição do membro renunciante será efetuada de acordo com o Regimento da Assembleia. Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o senhor Presidente da Junta de Freguesia para
informar os membros da Assembleia da receção do ofício datado de quinze de dezembro de dois
mil e dezasseis em que a SGMAI solicita, ao abrigo do dever de colaboração entre serviços da
Administração Pública, a divulgação junto de todas as forças políticas representadas na
Assembleia de Freguesia para a necessidade de todos os partidos comunicarem ao Presidente
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da Comissão Recenseadora até ao dia seis de janeiro de dois mil e dezassete os nomes dos
seus delegados para integrarem a Comissão Recenseadora. -----------------------------------------------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. Informou ainda que a Junta, em reunião de Direção da Delegação Regional dos Açores
da ANAFRE, propôs que a realização do 4º Encontro Regional de Freguesias fosse realizado na
Ilha de Santa Maria, nos próximos dias cinco, seis e sete de maio, tendo sido aceite por
unanimidade dos presentes, prevendo-se a participação nestes trabalhos de aproximadamente
cento e cinquenta autarcas da região. Após uma reunião com a presidência do Governo Regional
dos Açores, foi feito o anúncio oficial do evento junto dos órgãos de comunicação social. Neste
contexto, o Presidente apelou aos presentes que se inscrevessem e procedessem à maior
divulgação possível do evento. ---------------------------------------------------------------------------------------Foram abertas inscrições. Não existiram inscrições. -----------------------------------------------------------Segundo Ponto - Apreciação e aprovação do Orçamento para o ano de dois mil e dezassete. --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 a
rúbrica ”Licença de Atividade Ruidosa Temporária”, nomeadamente se a junta recebe algum
valor da Câmara Municipal e se a previsão de receita é a que está refletida no orçamento, como
também em relação à rúbrica ”SAUDAÇOR” se a receita ainda se encontra disponível. -------------O Presidente da Junta esclareceu que, de acordo com a mais recente Lei que estabelece o
Regime Jurídico das Autarquias Locais, passou a ser da competência da Junta de Freguesia o
licenciamento da atividades ruidosas de caráter temporário. No entanto, até ser concertado entre
estas duas entidades, esses licenciamentos continuam a ser praticados pela Câmara Municipal.
Relativamente à segunda questão, o Presidente da Junta esclareceu, que no seguimento do
“Acordo de Colaboração Técnico-Financeiro” entre a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e
a Junta de Freguesia de Vila do Porto, estão ainda por atribuir a esta Junta doze mil trinta e sete
euros e quarenta e cinco cêntimos, valor disponível mediante a apresentação de documentos
comprovativos de despesa efetuada na Casa de Velório. Informou ainda, que recentemente a
Câmara Municipal de Vila do Porto adquiriu um terreno contíguo ao Cemitério Municipal e
pretende que seja implantada nesse local a Casa de Velório, contribuindo assim para uma
redução significativa do valor previsto da obra. -------------------------------------------------------------------
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O membro da Assembleia Sr. António Miguel Afonso Marques pediu a palavra para questionar o
porquê de, existindo uma simbiose entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, terem
levado oito anos para resolver um problema fácil. --------------------------------------------------------------O Presidente da Junta esclareceu o membro da Assembleia que não considera o problema
resolvido. Pese embora, esta Junta já ter concluído todos os processos administrativos, projetos,
licenças e pedidos de apoio financeiro que suportem o orçamento desta construção - valência de
extrema importância para esta freguesia - esta junta ainda não viu reunidas as condições
financeiras para o início da obra. A Junta aguarda ainda resposta positiva às suas diversas
solicitações por parte dos Senhores Presidente do Governo Regional dos Açores e Presidente da
Câmara Municipal de Vila do Porto. --------------------------------------------------------------------------------O membro da Assembleia Sr. António Miguel Afonso Marques pediu novamente a palavra para
manifestar a sua indignação pelo facto da rúbrica ”Cheque Veterinário“ ser uma medida que não
oferece nenhum benefício e não é urgente. Ainda, e relacionado com a rúbrica “Associação de
Bombeiros Voluntários” questionou o porquê do valor apresentado de mil euros não ser superior.
O Presidente da Junta esclareceu o membro da Assembleia que respeita a opinião divergente,
mas que este executivo entende que a medida é importante e inalterável, porque pretende
garantir o acesso gratuito a consultas e tratamentos veterinários, nomeadamente vacinação,
desparasitação, esterilização e outros, a famílias com baixos rendimentos. Entende ainda o
executivo da Junta, que a falta de tratamentos e cuidados podem constituir riscos para a saúde
humana, para a saúde animal e para o ambiente, além de ser uma competência da Junta de
Freguesia pugnar pela legalização de todos os animais de companhia. ----------------------------------Quanto à questão do valor afeto aos Bombeiros Voluntários, o Presidente da Junta esclareceu o
membro da Assembleia, que o insignificante apoio de cento e sessenta euros que era praticado
anteriormente, foi recentemente alterado por esta Junta e aprovado por esta Assembleia para o
valor de mil euros. Neste contexto foi assinado com Associação de Bombeiros Voluntários um
protocolo de cooperação e que se irá manter no ano de dois mil e dezassete. -------------------------Após apreciação dos documentos, passou-se à sua votação, tendo sido aprovados por maioria
com cinco votos a favor da bancada do PSD e dois votos contra 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 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: ___________________________________

