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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 vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta
minutos, procedeu-se, por videoconferência, ao abrigo dos nºs 2 e 3 do artigo 3º da Lei nº 1A/2020 de 19 de março - “Medidas excecionais e temporárias de resposta a situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-Cov2 e da doença COVID19” -, 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, António Humberto Travassos Alves, Joana Pombo Sousa Tavares, Paulo
César Lopes da Silva, Inês da Conceição Mansinho Oliveira, Tércio Luís Resendes Freitas,
Pedro Sousa Pacheco e Carlos Manuel Correia Marques, como também os membros da Junta
de Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia, Marco António Braga Chaves e Ana Cristina
Rodrigues respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 votação da Prestação de Contas do ano de dois mil e dezanove; -Quarto Ponto - Apreciação e votação da Revisão do Orçamento para o ano de dois mil e vinte. --Confirmada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão. ------A Presidente da Mesa da Assembleia leu e submeteu a votação a ata da quarta Sessão
Ordinária de nove de dezembro de dois mil e dezanove, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o membro da Assembleia, Joana Pombo Sousa
Tavares, para dar conhecimento a todos os membros da Assembleia que no seguimento da
comunicação que a Junta de Freguesia fez nas redes sociais sobre o modo como seria realizada
a entrega dos kits de máscaras sociais fornecidas pelo Governo Regional, fez chegar, no
passado dia seis de maio, ao Presidente da Junta de Freguesia um correio eletrónico a
manifestar a sua preocupação com a metodologia adotada pela Junta, a qual iria proporcionar
algum aglomerado de pessoas nas instalações da Junta, o que se verificou. Sugeriu ainda, que
fossem contatados todos os elementos da Junta, inclusive os elementos da Assembleia para
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auxiliar na entrega porta-a-porta. Manifestou ainda, o seu agrado, pela forma como o Presidente
abraçou a solução apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta tomou a palavra, começando por agradecer a disponibilidade de todos os
membros da Assembleia pela colaboração e pelo tempo que cederam para abraçar esta causa,
em particular aos membros da Assembleia Joana Pombo Sousa Tavares e Pedro Sousa
Pacheco por terem, ainda antes de se ter feito a convocatória, manifestado por escrito a sua total
disponibilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta informou que foi surpreendido com a comunicação, em cima da hora, que
iriam receber os kits para serem distribuídos pela Junta a toda a população da Freguesia, com a
agravante que no dia seis de maio passaria a ser obrigatório o seu uso em todos os
estabelecimentos públicos e privados, dificultando assim de sobremaneira a rápida tarefa de
entrega. A questão tornou-se ainda mais grave pois nessa comunicação era transmitido que só
chegariam quatrocentos e dez kits, um número muito aquém da realidade, pois segundo
informação da Câmara Municipal o total de habitações na freguesia, com residentes
permanentes, era de mil trezentas e sessenta e duas. Perante esta realidade, o Presidente da
Junta enviou, segunda-feira dia quatro de maio, dia da receção dos kits, uma comunicação aos
restantes membros do Executivo para que se procedesse de imediato a uma campanha porta-aporta para a sua entrega, o que veio a acontecer na manhã do dia seis. A metodologia acordada
e implementada foi reservar um número de cento e cinquenta kits e proceder à entrega no
domicílio de todos os idosos com mais de 65 anos e/ou portadores de outras patologias e com
mais dificuldade de sair de casa, os quais, na sua maioria, já estavam referenciados pela Junta.
Perante a necessidade urgente imposta pela obrigatoriedade do seu uso, os restantes kits foram
facultados à restante população, por ordem de chegada, na sede da Junta. ----------------------------O Presidente da Junta referiu ainda, que para colmatar a falha, já assumida pelos promotores
desta iniciativa, no próprio dia da receção dos kits, segunda-feira, contatou o Presidente da
Delegação Regional da ANAFRE, entidade coordenadora desta ação, a informá-lo que a
Freguesia de Vila do Porto não tinha recebido a quantidade devida para todos os seus habitantes
e solicitando, com números, que fosse feita nova remessa, o que veio a acontecer uma semana
depois, mais propriamente na segunda-feira dia onze de maio. --------------------------------------------No dia seguinte, dia doze, iniciou-se a distribuição pelas restantes habitações, já com a
colaboração de alguns elementos da Assembleia. No total destas duas ações foram distribuídos,
em mão, mil cento e trinta e seis kits, ficando nas caixas de correio mais setenta e oito avisos, o
que perfaz um total de mil duzentas e catorze habitações referenciadas. Neste momento é um
processo que se encontra encerrado, continuando a Junta de Freguesia a receber pessoas a
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solicitar os kits provenientes dos avisos deixados nas caixas de correio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, e abordando outro tema, o Presidente da Junta informou a Assembleia que
recentemente foi surpreendido com a colocação, num imóvel contiguo ao “Atlântida Cine”, de
letering referenciando-o como “Cinema do Aeroporto”. De imediato enviou um ofício, por correio
eletrónico, ao Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura Avelino de Meneses alertandoo para essa imprudência relacionada com a denominação que se está a atribuir à histórica e
agora reconstruida sala de espetáculos no Aeroporto de Santa Maria. Em resposta ao solicitado,
o Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura indeferiu o requerimento, o que merece a
maior reprovação, pois, para além de ser justificada exclusivamente pela obra estar em fase de
conclusão, acima de tudo põe em causa a consolidação da nossa memória coletiva. ----------------Posteriormente a esta indiferente resposta, o Presidente remeteu o seu ofício bem como o ofício
emanado pelo Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura, à Câmara e Assembleia
Municipal, Juntas de Freguesia do Concelho, Conselho de Ilha, Deputados Marienses com
assento na Assembleia Legislativa Regional, Associações Culturais com sede na freguesia,
como também à Associação para a Valorização e Promoção do Aeroporto de Santa Maria-LPAZ,
no sentido de todos fazerem chegar a esta entidade que nos governa, pelos meios mais
convenientes, o seu depoimento contestatório de forma a reverter com a máxima brevidade este
equívoco. Algumas já o fizeram. O Presidente da Junta, no decorrer desta assembleia, fez
chegar também o seu ofício a todos os elementos da Assembleia apelando à sua mobilização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 inscrições. Não existiram inscrições. ----------------------------------------------Segundo Ponto - Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais. O
Presidente da Junta deu a conhecer à Assembleia todos os itens que compõem a atualização do
inventário dos bens. Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. ---------------------------Terceiro Ponto - Apreciação e votação da Prestação de Contas do ano de dois mil e dezanove.
Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. Após apreciação do documento, passouse à sua votação tendo sido aprovado por maioria com sete votos a favor da bancada do PSD e
duas abstenções da bancada do PS. --------------------------------------------------------------------------------
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Quarto Ponto - Apreciação e votação da Revisão do Orçamento para o ano de dois mil e vinte.
Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições. Após apreciação do documento, passouse à sua votação tendo sido aprovado por maioria com sete votos a favor da bancada do PSD e
duas abstenções da bancada do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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: ___________________________________

