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

PORTO 

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

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 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 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, 

Victor Lordelo Melo, António Miguel Afonso Marques e Leonilde Sousa Rezendes, 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 – Aprovação das Delegações de Competência da Câmara Municipal para o ano 

dois mil e catorze; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terceiro Ponto – Apreciação e aprovação do Orçamento para o ano de dois mil e catorze; --------- 

Quarto Ponto - Apreciação e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; ---------------- 

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

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

No período de Antes da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra ao membro da assembleia Sr. 

António Miguel Afonso Marques que solicitou ao Presidente da Junta esclarecimentos sobre as 

seguintes temáticas: Plano de Pormenor dos Anjos, Toponímica, trabalhos efetuados na Ribeira 

do Sancho, zona balnear dos Anjos, ETAR de Vila do Porto, ribeira de Valverde e iluminação e 

degradação dos postes de Vila do Porto. O presidente esclareceu que a junta já tinha elaborado 

e enviado à Câmara Municipal de Vila do Porto um parecer sobre o Plano de Pormenor dos 

Anjos no qual constava a sua não concordância com a excessiva implantação de construção 

como também a possibilidade de construção na zona das vinhas por considerar que esta deveria 

passar a ser área protegida. -------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação à toponímia está-se a aguardar a constituição da Comissão de Toponímia do 

Município para deliberar sobre os nomes a atribuir aos respetivos arruamentos. ----------------------- 
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Relativamente à Ribeira do Sancho esta junta está a proceder a uma intervenção de fundo nos 

terrenos entre a ribeira e o “Caminho Velho do Cais” que comtemplam a total erradicação do 

canavial, remoção de lixo e infestantes. No final será efetuado um adequado ajardinamento. 

Quanto à ETAR de Vila do Porto, ribeira de Valverde e iluminação e degradação dos postes de 

Vila do Porto, será efetuada por esta junta uma auscultação junto da presidência da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, a Presidente da Assembleia deu novamente a palavra ao Sr. António Miguel Afonso 

Marques que solicitou ao Presidente da Junta esclarecimentos sobre as seguintes temáticas: 

situação atual da habitação degradada, horário de atendimento ao público dos serviços da junta 

e possibilidade de instalação e reabilitação de parques infantis na freguesia. O Presidente da 

Junta esclareceu que foi efetuado, em toda a freguesia, o levantamento das necessidades de 

reabilitação de habitação degradada e realojamento, através de um contato pessoal com todos 

os moradores envolvidos. Esta Junta reuniu, à posteriori, com a Secretaria Regional da 

Solidariedade Social para dar conhecimento deste trabalho e delinear estratégias para a sua 

resolução numa perspetiva de curto e médio prazo. ------------------------------------------------------------ 

Quanto ao horário de atendimento ao público dos serviços da junta, informou que o mesmo será 

alterado para funcionar até às treze horas e trinta minutos por forma a cobrir a hora de almoço. -- 

Relativamente à instalação e reabilitação de parques infantis na freguesia o Presidente da Junta 

informou que tem conhecimento que foi introduzido no Orçamento da Câmara Municipal para o 

ano de dois mil e catorze uma verba para este fim. ------------------------------------------------------------- 

No final, os membros do Partido Socialista dirigiram uma proposta à Junta de Freguesia, que fica 

anexada a esta ata, sobre os seguintes temas: implementar o conceito “Freguesia Saudável”, 

alargamento do horário de atendimento ao público por parte da junta, criar um portal no site da 

junta de freguesia denominado “Ajude-nos a ajudar” e instalar parques infantis em Vila do Porto. 

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

Relativamente ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, foi apresentado pelo Presidente da 

Junta o Relatório de Atividades referente ao quarto trimestre de dois mil e treze, não existindo 

pedidos de esclarecimento por parte dos presentes; ------------------------------------------------------------ 

No que diz respeito ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, delegação de competências da 

Câmara Municipal para o ano de dois mil e catorze e respetivo valor de quarenta e cinco mil 

euros para limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros, após apreciação 

procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada por maioria com três abstenções; ------------------

No que refere ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, apreciação e aprovação do Orçamento 

para o ano de dois mil e catorze, o membro da assembleia Sr. António Miguel Afonso Marques 
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solicitou esclarecimentos sobre os montantes irrisórios atribuídos a algumas verbas incluídas no 

orçamento. O Presidente da Junta esclareceu que este orçamento reflete apenas uma estimativa 

de custos sendo que, na Revisão do Orçamento, que ocorrerá em abril próximo, serão retificados 

os valores em questão por força da inclusão das verbas consignadas. ------------------------------------ 

Após apreciação deste documento procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovado por maioria 

com três abstenções; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, apreciação e aprovação do Regimento 

da Assembleia de Freguesia, a Presidente da Assembleia apresentou doze propostas de 

alteração ao documento. Após leitura e discussão das mesmas o documento foi aprovado por 

unanimidade com todas as alterações propostas. O Regimento da Assembleia fica em anexo a 

esta ata; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao quinto 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 cinquenta 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 1ªSecretária: ________________________________ 

 

O 2ªSecretário: ________________________________ 

 

 

 

 


