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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

VILA DO PORTO 

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

Aos dezassete dias do mês de setembro 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 

Mercado, freguesia e concelho de Vila do Porto, à segunda sessão extraordinária da Assembleia 

de Freguesia presidida pela Sra. Ana Maria Pimentel Pacheco Torres, 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, Victor Lordelo Melo e Diana Leite Ferreira, como também os 

membros da Junta de Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia e Ana Cristina Rodrigues, 

respetivamente Presidente e Tesoureira. -------------------------------------------------------------------------- 

Deu-se início à presente sessão com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------- 

Primeiro Ponto – Aprovação da alteração ao Acordo de Execução de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal celebrado com a Junta de Freguesia de Vila do Porto; -------- 

Segundo Ponto - Leitura e aprovação da ata. ---------------------------------------------------------------------

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

Do primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo Presidente da Junta a proposta 

de alteração ao Acordo de Execução celebrado com a Câmara Municipal e que vigorará no ano 

de dois mil e catorze e seguintes. A alteração proposta incidiu exclusivamente no Anexo III - 

Mapa de Execução Financeira do referido acordo, a qual se anexa a esta ata fazendo parte 

integrante da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Marques, o qual apresentou as seguintes questões:-------------------------------------------------------------  

Se a mobilidade estava prevista no acordo?; Se há perda relativamente ao valor anteriormente 

aprovado?; Como será aplicado o valor remanescente?; Se a Junta de Freguesia poderia acionar 

um processo disciplinar sobre os dois funcionários cedidos em forma de mobilidade pela Câmara 

Municipal?; O valor a receber por esta Junta, para o ano dois mil e quinze compensa as 

necessidades de serviço que eram efetuados por estes dois funcionários?------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu afirmativamente às questões, um, quatro e 

cinco, negativamente à questão dois e relativamente à questão três será aplicado no ano de dois 

mil e quinze no âmbito das delegações aprovadas com a Câmara.----------------------------------------- 

Posta à votação, a alteração foi aprovada por maioria com seis votos a favor e três abstenções. - 
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Do segundo 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 

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: ________________________________



Fls. ______ 

 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO 

 
 

 

 

 

ANEXO III 

 

MAPA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA A QUE SE REFERE O Nº 1 DA CLAUSULA 13ª 

 

1- Recursos financeiros referentes aos Capítulos I, III e IV do Título II deste acordo 

2014 2015 2016 2017 

5.357,03€ 10.206€ 10.416€ 10.631€ 

 

2 - Recursos financeiros referentes ao Capítulo II do Título II deste acordo 

2014 2015 2016 2017 

45.000€ 45.927€ 46.873€ 47.839€ 

 

(NOTA: a variação dos valores de 2014 e seguintes deve-se ao acréscimo da média da taxa de inflação 

do IPC registada nos quatro anos anteriores = 2.060%). 

 


