
 
 

Reunião Ordinária Pública  de 28.07.2017 

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

DO PORTO REALIZADA A 28 DE JULHO DE 2017------------------------------------------ 

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

-- Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 

Roberto Furtado Lima de Sousa, em substituição do Senhor Presidente da Câmara, 

e estando presentes os Vereadores Duarte Manuel Braga Moreira, 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------------------------------------------------------- 

-- Procedimento Concursal para admissão de 3 assistentes operacionais para 

o setor das Águas: O Sr. Presidente em exercício informou o restante executivo 

do ponto da situação do procedimento citado em título referindo que falta decorrer a 

fase da avaliação psicológica e entrevista.------------------------------------------------------- 

-- Cinema do Aeroporto: Face ao abatimento do teto do antigo Cinema do 

Aeroporto verificada no dia de ontem, o Sr. Presidente em exercício informou que 

os serviços da CMVP delimitaram uma zona de segurança em redor do edifico do 

Cinema e que foi contactada a entidade tutelar, a Direção Regional da Cultura que 

depois operacionalizou com o Delegado Local da Secretaria Regional dos 

Transportes e Obras Públicas o acompanhamento da situação.--------------------------- 

-- Abastecimento de Água à Lavoura: O Sr. Vereador Duarte Moreira referiu a 

necessidade de se estabelecer um compromisso entre Associação Agrícola e 

CMVP para gerir a situação de falta de água que se verifica presentemente nos 

postos de abastecimento de água à lavoura em virtude da mesma ter sido 

direcionada para consumo humano para fazer face à situação de escassez vivida 

nas últimas semanas.----------------------------------------------------------------------------------- 
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-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, atribuir apoio 

financeiro global no montante de 3.298,00 € (três mil duzentos e noventa e oito 

euros) aos munícipes referenciados na listagem presente, 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, com vista à melhoria das suas condições de 

habitabilidade, e em reconhecimento da urgência da intervenção, tal como previsto 

em regulamento municipal.---------------------------------------------------------------------------- 

-- 8.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – GOP`S (PPI E AMR) 

AO ANO ECONÓMICO DE 2017: Em harmonia com o disposto nos pontos 8.3.1.1 

e 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 8.ª Alteração às Grandes Opções do Plano – Plano 

Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes, no valor de 4.900,00 € 

(quatro mil e novecentos euros).--------------------------------------------------------------------- 

-- 10.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL AO ANO ECONÓMICO DE 2017: Em 

harmonia com o disposto nos pontos 8.3.1.1 e 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

de 22 de fevereiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 10.ª Alteração 

Orçamental no valor de 35.500,00 € (trinta e cinco mil e quinhentos euros).------------ 

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

27/07/2017 que apresenta um total de disponibilidades de 967.628,68 €, sendo de 

Operações Orçamentais 910.877,79 € e de Operações não Orçamentais de 

56.750,89 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 27/07/2017: 1.715.322,71 €.----------------------------------- 

-- 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 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não se registando a 

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

-- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA----------------------------------------------------------- 
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-- 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 Vice-Presidente 

encerrada a reunião eram 10:40 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 


