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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO
PORTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, pelas dezanove horas, procedeu-se,
na sala de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia, sita na Rua do Cotovelo, freguesia e
concelho de Vila do Porto, à primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia presidida
pela Sra. Ana Maria Torres Ricardo Candeias, verificando-se estarem igualmente presentes os
membros da Assembleia, Carla Maria Gonçalves Pires, Manuel Freitas Medeiros, João Artur
Martins Brandão, Carlos Manuel Correia Marques, José Henrique Moreira, António Miguel
Afonso Marques, Diana Leite Ferreira e Victor Lordelo Melo, como também os membros da Junta
de Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia, Marco António Braga Chaves e Ana Cristina
Rodrigues respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureira.--------------------------------------------Deu-se início à presente sessão com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------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 do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças;-Quarto Ponto- Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do ano de dois mil e treze;-------Quinto Ponto- Apreciação e aprovação da Revisão do Orçamento do ano de dois mil e catorze;--Sexto Ponto- Leitura e aprovação da ata.------------------------------------------------------------------------No período de Antes da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra ao Presidente da Junta, o qual
dando seguimento a uma sugestão apresentada na sessão anterior pelo membro da Assembleia
de Freguesia Sr. António Miguel Afonso Marques, que na próxima assembleia seja aprovado o
envio para todos os membros da assembleia de todos os documentos relativos à ordem de
trabalhos em formato digital.------------------------------------------------------------------------------------------Do primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo Presidente da Junta a informação
escrita da atividade da Junta.----------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. António Miguel Afonso Marques
que solicitou ao Presidente da Junta esclarecimentos sobre quantas casas necessitam de
intervenção no âmbito da habitação degradada e qual o custo máximo por cada intervenção. ----O Presidente da Junta esclareceu que durante o levantamento das habitações degradadas foram
apurados vinte casos e que os custos das mesmas são apresentados pela Secretaria da
Solidariedade Social, mediante a gradual aprovação dos apoios sendo que, por este motivo não
temos atualmente dados disponíveis. -------------------------------------------------------------------------------
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A Presidente da Assembleia deu novamente a palavra ao Sr. António Miguel Afonso Marques
que solicitou que fosse facultada a base de dados, em posse da Junta, referente à habitação
degradada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto foi feita uma apreciação do inventário dos bens, direitos e
obrigações patrimoniais pela tesoureira.---------------------------------------------------------------------------Quanto ao terceiro ponto, apreciação e aprovação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e
Licenças foi apresentado pela Tesoureira, após apreciação e alguns esclarecimentos procedeuse à sua votação, tendo sido aprovada por maioria com três abstenções.--------------------------------Em relação ao quarto ponto, apreciação e aprovação da Prestação de Contas do ano de dois mil
e treze procedeu-se à sua votação tendo sido aprovada por maioria com três abstenções;---------No que diz respeito ao quinto ponto, apreciação e aprovação da Revisão do Orçamento do ano
de dois mil e catorze, foi sugerido pelo Sr. António Miguel Afonso Marques que a verba atribuída
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários deveria ser revista. Face a esta sugestão o
Presidente sugeriu que o remanescente da aquisição da viatura poderá vir a ser atribuído a esta
associação, após aprovação dos membros da Junta de Freguesia, numa próxima reunião.
Assim, este quinto ponto foi aprovado por maioria com três abstenções.---------------------------------No que concerne ao sexto ponto da Ordem de Trabalhos a ata foi lida e aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas
vinte e uma 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: ________________________________

