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

PORTO 

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

Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, 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, Diana Leite Ferreira, 

Vitor Lordelo Melo, e António Miguel Afonso Marques, como também os membros da Junta de 

Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia, Ana Cristina Rodrigues e Marco António Braga Chaves 

respetivamente Presidente, Tesoureira e Secretário. -----------------------------------------------------------

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

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 2014. ------------------- 

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação da revisão do orçamento do ano de 2015. -------------------

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

Confirmada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão. ------- 

A Presidente da Assembleia leu e submeteu a votação a ata da 4ª Sessão Ordinária de 19 de 

dezembro de 2014, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------

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

Período Antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------  

Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o Sr. António Miguel Afonso Marques, questionando o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia relativamente à organização das Marchas de São João 

para o presente ano, à possível criação de um orçamento participativo e à possibilidade da Junta 

intervir na limpeza e embelezamento de um troço da Ribeira do Sancho, entre a Avenida de 

Santa Maria e a Canada do Campo. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta informou a Assembleia da alteração da morada e número de polícia da 

sede da Junta, passando esta a ser denominada, desde março de dois mil e quinze conforme 

certidão emanada pela Câmara Municipal, como Travessa do Mercado nº2. Informou ainda, que 

no seguimento do ofício emanado pela DGAI que indicava a necessidade da nomeação de um 



Fls. ______ 

 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO 

 
 

 

delegado de cada partido político com assento da Assembleia de Freguesia para a composição 

da comissão recenseadora, foram nomeados para o efeito pelo Partido Socialista o Sr. António 

Miguel Afonso Marques e pelo Partido Social Democrata o Sr. Carlos Manuel Correia Marques. 

Por último, informou que a Junta deliberou atribuir um apoio financeiro à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria no valor de mil euros anuais, sendo o pagamento 

desse apoio financeiro faseado por trimestre. Para esse efeito, foi assinado a catorze de abril do 

corrente ano, com esta associação, um Protocolo de Colaboração onde estão definidas as 

relações de colaboração e formas de apoio entre os dois outorgantes. ------------------------------------ 

Em resposta às questões do Sr. António Miguel Afonso Marques o Sr. Presidente da Junta 

respondeu que relativamente às Marchas de São João esta Junta já efetuou diversas reuniões, 

nomeadamente com o Presidente da Câmara Municipal e Comissão Organizadora das Festas 

com o intuito de efetuar o planeamento geral, bem como com os responsáveis de cada uma das 

marchas que se propuseram, por escrito, fazer parte das atuações previstas com o intuito de 

informar das condições do financiamento e também auscultar opiniões sobre o modelo das 

atuações. Informou ainda, que esta Junta dispõe de uma verba orçamentada para fazer face a 

despesas de funcionamento das marchas e que no que concerne à organização das Festas de 

São João, onde estarão incluídas as marchas, esta ficará sobre a alçada de uma Comissão 

Organizadora nomeada pela Presidência do Município. O contributo da Junta de Freguesia, além 

do financiamento referido, ficará marcado pela presença do Secretário da Junta, Sr. Marco 

António Braga Chaves responsável neste executivo pela área de solidariedade social, área 

cultural e recreativa e património, na referida Comissão Organizadora. ----------------------------------- 

Quanto à criação de um orçamento participativo, o Sr. Presidente da Junta referiu que concorda 

com a filosofia mas que o mesmo só deve ser implementado nesta Junta de Freguesia quando 

existirem condições financeiras para esse efeito de forma a não defraudar os contributos da 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à limpeza e embelezamento de um troço da Ribeira do Sancho, o Sr. Presidente da 

Junta esclareceu que este está integrado numa área da responsabilidade da Câmara Municipal 

sendo que legalmente também da responsabilidade dos moradores cujos quintais confinam com 

a ribeira. De difícil acesso e pelos constrangimentos impostos pela Secretaria Regional do 

Ambiente na sua limpeza, esta junta não tem meios para prosseguir com essa ação. ---------------- 

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

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Marques.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao membro da Assembleia, Sr. António Miguel Afonso Marques que, em 

relação ao capítulo “Diversos” do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia, se mostrou 

confuso com o facto de a Junta de Freguesia de Vila do Porto ter plantado árvores no parque de 

campismo da Praia Formosa, quando no seu entender deveria ter sido a Junta de Freguesia de 

Almagreira a ter assumido essa ação. Ainda no mesmo âmbito, questionou se o valor de 

quarenta e cinco mil cento e dezasseis euros e setenta e quatro cêntimos do protocolo com a 

DROAP englobavam o valor total de um ou de dois protocolos, bem como qual o valor da 

prestação de serviços de limpeza com a nova firma. ----------------------------------------------------------- 

Em resposta o Sr. Presidente da Junta explicou: ---------------------------------------------------------------- 

A arborização do parque de campismo esteve integrada nas comemorações do dia mundial da 

árvore e era uma contrapartida para a Junta poder arborizar outras zonas da vila, considerando 

que foi o Município que adquiriu as árvores. Para corroborar informou que a Junta de Freguesia 

de Almagreira não tem meios humanos e materiais para executar este tipo de serviço. -------------- 

Os quarenta e cinco mil cento e dezasseis euros e setenta e quatro cêntimos são, como refere o 

Relatório de Atividades, o valor global dos dois acordos de cooperação apresentados à DROAP, 

sendo que, um diz respeito à reparação da sede da Junta no valor de trinta e três mil cinquenta e 

sete euros e noventa e sete cêntimos e o outro à aquisição de equipamento administrativo no 

valor de doze mil cinquenta e oito euros e setenta e sete cêntimos. ----------------------------------------  

O valor da prestação de serviços de limpeza com a nova firma é de cento e setenta euros 

acrescidos do valor do IVA. Este acordo, que teve por base a consulta pública a duas empresas 

do ramo, foi mais vantajoso para a Junta por incluir semanalmente a limpeza do edifício sede 

como também em sistema de rotatividade as quatro copeiras património desta Junta. --------------- 

Segundo Ponto - Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais. ----------- 

Não havendo inscrições, deu-se início ao terceiro ponto. ------------------------------------------------------ 

Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação da prestação de contas do ano de 2014. ------------------ 

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

Marques. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao membro da Assembleia, Sr. António Miguel Afonso Marques, que 

questionou o Presidente da Junta, a que se deve o saldo final de dez mil euros relativo à 

delegação de competências, porque é que o mesmo não foi utilizado e o que faltou fazer. ---------- 
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O Sr. Presidente de Junta esclareceu que a rubrica da despesa referente à Delegação de 

Competências apresenta um saldo positivo de dez mil quatrocentos e setenta e dois euros e 

cinquenta e cinco cêntimos e que se deve a saldo consignado proveniente, quase na sua 

totalidade, desde o ano de dois mil e onze. Com conhecimento de causa referiu, que nesse ano 

o fecho de contas apresentou um saldo positivo consignado de dez mil trezentos e cinquenta e 

cinco euros e dezasseis cêntimos que se deveu fundamentalmente ao atraso nas transferências 

pela Câmara Municipal das verbas inerentes ao Protocolo de Delegação de Competências em 

vigor na altura. Atendendo a que a Junta não possuía recursos financeiros próprios para que 

pudesse assumir despesa inerente ao protocolo, ao facto desta verba só vir a ser transferida 

para a Junta em meados de outubro desse ano e ao pouco tempo que restava até final do ano 

civil, fez com que a mesma não tenha sido gasta na altura e venha a constar de todos os 

orçamentos subsequentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seis votos a favor e três abstenções. -------------------------------------------------------------------------------- 

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação da revisão do orçamento do ano de 2015. ------------------ 

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

Marques. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao membro da Assembleia, Sr. António Miguel Afonso Marques, que pediu 

esclarecimento acerca do valor inscrito na rubrica Melhoramentos na Sede e na rubrica Casa de 

Velório, questionando nesta última qual a aplicação dos cinco mil euros retirados ao 

orçamentado anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta o Sr. Presidente da Junta explicou que o valor de dezanove mil cinquenta euros e 

quarenta e nove cêntimos inscrito da rubrica Melhoramentos na Sede diz respeito ao 

investimento, por parte da Junta, de cinquenta por cento do valor total da obra acrescido do valor 

total do IVA, no pressuposto que os restantes cinquenta por cento do investimento total da obra 

sejam comparticipados pela DROAP. O mesmo fundamento se aplica à rúbrica Equipamento 

Administrativo. Como é sabido ambas foram candidatadas a apoio no âmbito do regime de 

cooperação financeira direta entre a administração regional e a administração local previsto na 

Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Casa de Velório foi inscrito um valor de quarenta e dois mil e trinta e sete euros 

devido à disponibilidade de trinta mil euros provenientes desta junta, mais doze mil e trinta e sete 

euros provenientes de um Protocolo de Cooperação com a Saudaçor. Os cinco mil euros em 

causa foram distribuídos pelas rubricas de aquisição de bens de capital. ---------------------------------

Após apreciação do documento, passou-se à sua votação, tendo sido aprovado por maioria com 
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seis votos a favor e três abstenções. --------------------------------------------------------------------------------

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

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 

e uma 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: ___________________________________ 

 

 


