
 
 

Reunião Ordinária Pública  de 30.03.2017 

-- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 

DO PORTO REALIZADA A 30 DE MARÇO DE 2017------------------------------------------- 

-- ATA NÚMERO SEIS DE DOIS MIL E DEZASSETE------------------------------------------ 

-- Aos trinta dias do mês de março do ano dois mil e dezassete, no edifício dos Paços 

do Município e Sala das Sessões, reuniu a Câmara Municipal de Vila do Porto, em 

reunião ordinária pública, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente 

Carlos Henrique Lopes Rodrigues, e estando presentes os Vereadores Roberto 

Furtado Lima de Sousa, Ezequiel dos Santos Gaspar Pereira Araújo e João Carlos 

Chaves Sousa Braga.------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A reunião foi secretariada pelo Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

Nelson Filipe Pereira da Silveira.----------------------------------------------------------------------- 

-- ABERTURA DE REUNIÃO--------------------------------------------------------------------------- 

-- Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião 

às 09:30 horas, passando a Câmara a tratar dos assuntos constantes da ordem de 

trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- 

-- JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DA VEREADORA JOANA POMBO SOUSA 

TAVARES E SUBSTITUIÇÃO POR AUSÊNCIA: A Vereadora Joana Pombo Sousa 

Tavares, comunicou a sua impossibilidade de comparecer a esta reunião e ao mesmo 

tempo comunicou que pretendia ser substituída, na presente reunião em 

conformidade com o previsto no art.º 78.ºda Lei 169/99de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------ 

-- A Câmara justificou a referida falta e daí a presença nesta reunião do senhor João 

Carlos Chaves de Sousa Braga, de acordo com o estipulado no art.º 79º do mesmo 

diploma legal.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR DUARTE MANUEL BRAGA 

MOREIRA: O Vereador Duarte Manuel Braga Moreira, comunicou a sua 

impossibilidade de comparecer a esta reunião por motivos profissionais inadiáveis.---- 

- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade justificar a referida 

falta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- PERÍODO DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------- 
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efeito essa despesa, ao abrigo da alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho.------------------------------- 

-- FESTA DE SÃO PEDRO 2017 – PEDIDO DE APOIO E DE ISENÇÃO DE TAXAS: 

Presente para apreciação, dois requerimentos datados de 8 de março de 2017 da 

Comissão de Festas de São Pedro, que decorrem de 30 de junho a 2 de julho de 

2017 na freguesia de São Pedro deste Concelho, a solicitar apoio financeiro e 

isenção do pagamento das taxas municipais para tourada e licença especial de 

ruído.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade conceder apoio 

financeiro à realização das tradicionais Festas de São Pedro 2017 no montante de 

2.000,00 € (dois mil euros), ao abrigo da alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho.-------------- 

-- Mais deliberou por unanimidade, isentar a Comissão de Festas do pagamento das 

referidas taxas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ASSOCIAÇÃO ARCOA – WORKSHOP DE TECELAGEM E TOSQUIA – PEDIDO 

DE APOIO: Presentes pedidos de apoio datados de 25 de janeiro e 27 de março de 

2017 da Associação Arcoa, com sede neste Concelho, para suportar as despesas de 

deslocação e estadia em Santa Maria de uma artesã e tosquiador, por ocasião de um 

workshop de tecelagem e demonstração de tosquia a realizar durante a 

comemoração da Festa da Tosquia no dia 20 de maio, p.f, realizado pela mencionada 

associação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade suportar as custas da 

deslocação  da artesã e tosquiador no percurso LIS/ SMA/LIS, bem como a sua 

estadia, ao abrigo da alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho.--------------------------------------- 

-- NÚCLEO SPORTINGUISTA MARIENSE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS: 

Presente requerimento datado de 1 de março de 2017, da entidade referida em título, 

com sede neste Concelho e representada pelo seu presidente da direção Rui Arruda, 

a solicitar a isenção do pagamento de taxas municipais.---------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade deferir o presente 

requerimento para as festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres.------------------ 
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-- Mais deliberou por unanimidade informar que, a apreciação e deliberação sobre a 

isenção do pagamento de taxas municipais tem uma natureza casuística e só ocorre 

mediante apresentação de requerimento para um dado evento.------------------------------ 

-- MUSEU DE SANTA MARIA – PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE QUADRO DE 

DOMINGOS REBELO: Presente missiva do Diretor do Museu de Santa Maria, João 

Santos, a solicitar a cedência de um quadro de Domingos Rebelo que se encontra no 

Salão Nobre da Autarquia, no sentido de o mesmo poder ser colocado no futuro Pólo 

do Museu de Santa Maria em Vila do Porto.-------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade considerar a 

possibilidade de cedência do referido quadro, pelo período de 4 anos, podendo ser 

renovado, mediante protocolo de cedência a celebrar na data de inauguração do 

futuro Pólo do Museu de Santa Maria em Vila do Porto.----------------------------------------- 

-- CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 

COMUNICAÇÃO AO ABRIGO DO DISPOSTO Nº 4 DO ARTIGO 49º DA LEI DO 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017: Considerando que o nº 4 do artigo 49º da 

Lei nº 42/2016, de 28/12 (OE/2017), preceitua que a celebração ou renovação de 

contratos de aquisição de serviços é obrigatoriamente comunicada, no prazo de 30 

dias contados da assinatura do contrato, ao membro do Governo responsável pela 

área das finanças, em termos a fixar por portaria deste;---------------------------------------- 

-- Considerando que de acordo com o nº 12 do mesmo artigo 49º, nas autarquias 

locais, a comunicação prevista no nº 4 é feita ao órgão executivo;--------------------------- 

-- Ao abrigo desta disposição legal, comunica o Sr. Presidente da Câmara ao órgão 

executivo a celebração do seguinte contrato:------------------------------------------------------- 

-- Designação: Aquisição de serviços para contratação do artista Augusto Canário e 

sua Banda.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Procedimento adotado: Regime simplificado do ajuste direto nos termos dos artigos 

45 e 46º do DLR nº 27/2015/A, de 29/12 (Aprova do Regime Jurídico dos Contratos 

Públicos na Região Autónoma dos Açores).-------------------------------------------------------- 

-- Adjudicatário: One Love Lda.------------------------------------------------------------------------- 

Valor da Adjudicação: 8,831,56 € (oito mil oitocentos e trinta e um euros e cinquenta 

e seis cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
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-- Forma e data da notificação da adjudicação: Por meio do ofício Saída /1072/2017, 

datado de 14/03/2017.------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Contrato escrito: Nos termos do estabelecido no artigo. 41º/1, a) do DLR nº 

27/2015/A, de 29/12, está legalmente dispensada a celebração de contrato escrito.---- 

-- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 

-- RESUMO DE TESOURARIA: Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 

29/03/2017 que apresenta um total de disponibilidades de 1.618.597,04 €, sendo de 

Operações Orçamentais 1.562.598,41 € e de Operações não Orçamentais de 

55.998,63 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 29/03/2017: 1.356.386,85€.-------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 

-- PERÍODO DE INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: Após a 

ordem do dia, foi aberto o período de intervenção e esclarecimento ao público, nos 

termos do artigo 49º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, não se registando a 

comparência de munícipes. ----------------------------------------------------------------------------- 

-- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA-------------------------------------------------------------- 

-- De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta 

a fim de produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 

-- CONCLUSÃO DA ATA-------------------------------------------------------------------------------- 

-- E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião eram 11:00 horas da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Senhor Presidente e por mim, Nelson Filipe Pereira Sousa, que a secretariei.------------ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


