
 
 

Reunião Ordinária Pública  de 02.05.2017 

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

DO PORTO REALIZADA A 2 DE MAIO DE 2017---------------------------------------------- 

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

-- Aos dois dias do mês de maio 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 

Duarte Manuel Braga Moreira, Roberto Furtado Lima de Sousa, Ezequiel dos 

Santos Gaspar Pereira Araújo e Joana Pombo Sousa Tavares.---------------------------- 

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

-- GREVE DA SATA 1 E 2 DE MAIO – A Câmara Municipal de Vila do Porto 

manifesta a sua mais veemente indignação perante a situação de confusão e 

desorientação gerada por mais esta paralisação do pessoal de cabine da SATA e, 

sobretudo, pelos serviços mínimos que foram prestados, os quais promoveram uma 

situação de insatisfação geral das necessidades de deslocação dos marienses e 

ainda mais contribuíram para o isolamento da população residente e para a 

subsistência de constrangimentos vários ao bom desempenho do turismo, e por 

conseguinte, da economia da Ilha.------------------------------------------------------------------ 

-- A Câmara Municipal de Vila do Porto dar á conhecimento desta posição à SATA 

e à Autoridade Nacional da Aviação Civil.--------------------------------------------------------- 

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

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

DOMINGOS REBELO: Na sequência da deliberação tomada a 30 de março último, 

sobre este assunto, a Câmara delibera por unanimidade aprovar a cedência do 

mencionado quadro, pelo período de 4 anos ao Pólo do Museu de Santa Maria em 

Vila do Porto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Reunião Ordinária Pública  de 02.05.2017 

-- Mais deliberou que, a cedência será formalizada através de contrato de 

comodato, cujos termos deverão ser previamente aprovados pelo Município. --------- 

-- UNIVERSIDADE DOS AÇORES – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO À 

REALIZAÇÃO DA 14ª EDIÇÃO DOS WORKSHOPS “PALEONTOLOGIA NAS 

ILHAS ATLÂNTICAS”: Presente oficio refª MPB.AINIC.17.06 datado de 18 de abril 

de 2017 da Universidade dos Açores, representada pelo seu responsável da área 

de Paleontologia, Sérgio Ávila, a apresentar a edição 2017 dos workshops citados 

em título e a solicitar apoio financeiro para ajudar a sua concretização entre 14 e 21 

de julho de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, 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, apoiar financeiramente no montante de 1.200,00 € (mil e 

duzentos euros), para fazer face às despesas de alojamento dos cerca de 20 

investigadores que estarão em Santa Maria para o mencionado evento.---------------- 

-- PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL + MOBILIDADE SÉNIOR: 

Presente para apreciação e aprovação, projeto de regulamento municipal + 

MOBILIDADE SÉNIOR, Programa Municipal de Apoio ao Transporte da População 

Sénior para Estabelecimentos de Serviços de Saúde e Comerciais, o qual consiste 

no transporte de autocarro, a título gratuito, da população Sénior carenciada do 

concelho para consultas médicas, internamento ou após alta de internamento, e 

para facilitar deslocações para aquisição de bens essenciais no mercado local.------ 

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

projeto de regulamento.-------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou, submetê-lo à apreciação e votação da Assembleia Municipal.----- 

-- MERCADO MUNICIPAL – APROVAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO: 

Presente para apreciação e aprovação, o contrato de utilização com a Senhora 

Joana Bairos Braga.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

contrato de utilização, dando como aprovada a minuta que se anexa.-------------------- 

-- Mais deliberou conceder plenos poderes ao Sr. Presidente para proceder à 

assinatura.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-- CASA DO POVO DE ALMAGREIRA – PEDIDO DE APOIO MARCHA SÃO 

JOÃO: Presente oficio refª n.º 3/2017, datado de 18 de abril de 2017 da Casa do 

Povo de Almagreira, com sede neste concelho, representada pelo seu presidente, 

Fernando Silva, a solicitar apoio financeiro para ajudar à realização da sua marcha 

de São João 2017.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, 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, apoiar financeiramente no montante de 35 € por pessoa, 

até um máximo de 35 elementos, para fazer face às despesas inerentes à 

realização da Marcha de São João da Casa do Povo referida e, atendendo, que se 

trata de uma manifestação cultural tradicional e com grande participação da 

comunidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- CASA DO POVO DE ALMAGREIRA – PEDIDO DE APOIO A PLANO DE 

ATIVIDADES 2017: Presente oficio refª n.º 18/2016, datado de 12 de outubro de 

2016 da Casa do Povo de Almagreira, com sede neste concelho, representada pelo 

seu presidente, Fernando Silva, a solicitar apoio financeiro para ajudar à 

concretização do plano de atividades do ano 2017.-------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, 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, apoiar financeiramente a concretização do plano de 

atividades da Casa do Povo referida no montante de 5.000,00 € (cinco mil euros). -- 

-- ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SANTA MARIA – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO A PLANO DE ATIVIDADES: Presente oficio refª n.º DIR/25/2017, 

datado de 11 de abril de 2017 da Associação Agrícola de Santa Maria, com sede 

neste concelho, a solicitar apoio financeiro para ajudar à realização do seu plano de 

atividades para 2017.----------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, 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, apoiar financeiramente a Associação no montante de 

5.000,00 € (cinco mil euros).-------------------------------------------------------------------------- 
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O Vereador Duarte Moreira, por fazer parte dos órgãos sociais desta Associação, 

não votou, tendo-se ausentado da sala no momento em que o assunto foi 

apreciado e votado.------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA MAIA – APROVAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A 

PLANO DE ATIVIDADES DE 2017: A Câmara, após apreciar o plano de atividades 

da Associação referida em título, com sede neste Concelho, deliberou por 

unanimidade, 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, conceder apoio 

financeiro no montante de 27.500,00 € (vinte e sete mil e quinhentos euros), 

considerando o interesse em fomentar atividades de cariz cultural com impacto na 

economia da Ilha como é o caso do conhecido festival MAIAFOLK, que terá em 

2017, mais uma edição.-------------------------------------------------------------------------------- 

-- ASSOCIAÇÃO ESCRAVOS DA CADEÍNHA – APOIO A PLANO DE 

ATIVIDADES DO ANO 2017: Presente o plano de atividades para o ano de 2017 

da entidade descrita em título, com sede neste Concelho, para efeitos de 

apreciação e eventual concessão de apoio financeiro à sua concretização, onde se 

destaca a realização da XIV Edição do Festival Santa Maria Blues, o festival mais 

representativo deste género musical em Portugal, que terá lugar de 14 a 17 de 

julho, pf..--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, 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, atribuir apoio financeiro no montante de 30.000 € (trinta 

mil euros), para apoio ao plano de atividades da Associação Escravos da 

Cadeínha.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Vereadora Joana Pombo, por fazer parte dos órgãos sociais desta Associação, 

não votou, tendo-se ausentado da sala no momento em que o assunto foi 

apreciado e votado.------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARÉ DE AGOSTO – APOIO A PLANO DE 

ATIVIDADES DO ANO 2017: Presente o plano de atividades para o ano de 2017 

da entidade descrita em título, com sede neste Concelho, para efeitos de 

apreciação e eventual concessão de apoio financeiro à sua concretização, onde se 

destaca a realização da XXXIII Edição do Festival de Música Maré de Agosto.-------- 
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-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, ao abrigo da alínea 

u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

69/2015, de 16 de Julho, atribuir apoio financeiro no montante de 80.000 € (oitenta 

mil euros), para apoio ao plano de atividades da Associação Cultural Maré de 

Agosto, dada a importância de que o mesmo se reveste para a promoção da Ilha de 

Santa Maria.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou, que o pagamento deste monete fosse processado a partir da 

rubrica orçamental 08.07.01 – Eventos do destino turístico.--------------------------------- 

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

28/04/2017 que apresenta um total de disponibilidades de 1.796.917,74 €, sendo de 

Operações Orçamentais 1.740.601,22 € e de Operações não Orçamentais de 

56.316,52 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 28/04/2017: 1.522.408,06 €.----------------------------------- 

-- 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 da Silveira, que a 

secretariei.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


