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

PORTO 

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

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano 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 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, João Artur Martins Brandão, Leonilde 

Sousa Rezendes (em substituição de 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 e aprovação da alteração do controlo orçamental da receita do ano 

de dois mil e catorze na rubrica 06.05.02.02 CMVP- Delegação de Competências.-------------

Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação da alteração do controlo orçamental da receita do ano 

de dois mil e catorze na rubrica 07.02.08.03 Serviços Culturais.------------------------------------- 

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação 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 3ª Sessão Ordinária de 26 de 

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

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

Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o senhor Presidente da Junta de Freguesia para 

informar os membros da Assembleia da receção do ofício da Direção Geral de Administração 

Interna, datado de dezoito de novembro de dois mil e catorze, cujo assunto prende-se com o 

Recenseamento Eleitoral, nomeadamente com a composição das Comissões Recenseadoras no 

Território Nacional. No mesmo ofício a DGAI solicita, ao abrigo do dever de colaboração entre 

serviços da Administração Pública, que fosse feita a divulgação junto de todas as forças políticas 

representadas na Assembleia de Freguesia do teor do ofício emanado pela DGAI, a catorze de 
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novembro de dois mil e catorze, a todos os partidos políticos com assento na Assembleia da 

República. Ambos os ofícios foram lidos na íntegra pelo Presidente da Junta de Freguesia. --------  

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

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

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

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

questionou o Presidente da Junta quanto à ação de limpeza do canavial em Valverde e quando é 

que a Junta prevê uma intervenção nos terrenos do Aeroporto, visto estes terem passado para a 

posse das Ilhas de Valor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta esclareceu que a limpeza do canavial em Valverde não é da 

responsabilidade da Junta mas sim da Câmara Municipal, sendo que esta já interveio por 

diversas vezes com ações de limpeza nesses locais. No entanto, esta Junta irá preparar várias 

intervenções em Valverde por considerar que este local merece ser melhorado a vários níveis. 

Essas ações contemplarão uma requalificação viária que está ainda pendente devido a trabalhos 

de substituição de tubagem de água da responsabilidade da Câmara Municipal, requalificação de 

dois sobrantes junto à Estrada Municipal e que serão melhorados ao nível do pavimento com 

criação de estacionamento, ajardinamento e construção de plataformas para colocação de 

paragens de autocarro, como também, à imagem do que está a ser desenvolvido na Rua da 

Alfândega, efetuar uma campanha de limpeza e outros arranjos com a colaboração de todos os 

moradores da zona apostando assim, mais uma vez, na sensibilização ambiental direcionada 

para todos os cidadãos desta freguesia. ---------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos terrenos do Aeroporto, até esta data a Junta de Freguesia nunca foi consultada nem 

tão pouco informada pela “Ilhas de Valor” sobre as intervenções presentes nem quanto ao futuro 

daquela zona. Aguarda-se que a Câmara Municipal tome posse dos referidos terrenos. -------------  

Segundo Ponto - Apreciação e aprovação da alteração do controlo orçamental da receita do 

ano de dois mil e catorze na rubrica 06.05.02.02 CMVP- Delegação de Competências. -------------

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

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

Terceiro Ponto - Apreciação e aprovação da alteração do controlo orçamental da receita do ano 

de dois mil e catorze na rubrica 07.02.08.03 Serviços Culturais. --------------------------------------------  
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Após apreciação do documento, passou-se à votação, tendo sido aprovado por maioria com seis 

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

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação do Orçamento do ano de dois mil e quinze. ---------------

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

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

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

questionou o Presidente da Junta, relativamente à manutenção, no próximo ano, da verba de 

apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. ------------------------------------------------ 

 O Presidente da Junta esclareceu que, no seguimento de uma conversa que teve com o 

Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, concluiu que a 

verba inscrita no orçamento da Junta é referente à quota anual de associado e não a um 

donativo que tenha sido anteriormente deliberado atribuir por um qualquer Executivo desta Junta. 

Soube também, no seguimento da mesma conversa, que os Estatutos da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários estão desatualizados e que o valor da quota de 

associado ainda é referido em escudos não se sabendo ao certo qual o valor que é devido a esta 

Junta. Por outro lado, durante este mandato, a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários não passou qualquer recibo à Junta pelas transferências bancárias que foram sendo 

efetuadas. Por tudo isto, é entendimento desta Junta cancelar o pagamento que tem vindo a ser 

feito nos moldes atuais e propor à Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários a assinatura de um protocolo para a atribuição de um subsídio anual por parte desta 

Junta, com efeitos já a partir de dois mil e quinze. Este novo procedimento apresenta-se mais 

transparente para a gestão financeira da Junta e será mais vantajoso para a Associação. Esta 

verba virá refletida na Revisão do Orçamento de dois mil e quinze que será apresentada no mês 

de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dezanove horas e quarenta 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Presidente: _____________________________ 

 

A 1ª Secretária: ___________________________ 

 

O 2º Secretário: ___________________________ 

 

 


