
 

 
Reunião Ordinária de 16.10.2017 

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

PORTO REALIZADA A 16 DE OUTUBRO DE 2017------------------------------------------ 

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

-- Aos dezasseis dias do mês de outubro 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, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Vice-

Presidente Roberto Furtado Lima de Sousa, e estando presentes os Vereadores 

Duarte Manuel Braga Moreira, Ezequiel dos Santos Gaspar Pereira Araújo e Joana 

Pombo Sousa Tavares.-------------------------------------------------------------------------------- 

-- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Armanda Maria Cabral de 

Andrade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

-- APROVAÇÃO DE ATA----------------------------------------------------------------------------- 

-- Foi presente para discussão e aprovação a ata n.º 18/2017 respeitante à reunião 

ordinária pública deste órgão executivo, ocorrida no dia 02/10/2017, que posta a 

votação, foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------- 

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

-- O Vice-Presidente, Roberto Furtado Lima de Sousa, fez o ponto de situação 

aquando da passagem do furacão Ophelia, no passado dia 14, bem como deu 

conhecimento à forma como decorreu a receção da comitiva do SRPCBA - Serviço 

Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, e do contacto que manteve 

com o Secretário Regional da Saúde e Secretária Regional dos Transportes e 

Obras Públicas, que se deslocaram a Santa Maria para acompanhar as operações 

durante o dia da passagem do furacão. Mais, deu conhecimento do contato 

telefónico estabelecido pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. 

Vasco Cordeiro, durante a noite do Alerta Vermelho  do IPMA para ventos e chuva 

para grupo Oriental.------------------------------------------------------------------------------------- 
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-- Considerando que se trata da última reunião do presente mandato autárquico, o 

elenco camarário presente formulou os cumprimentos de despedida e votos de bom 

trabalho para o próximo executivo.------------------------------------------------------------------ 

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

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

13/10/2017 que apresenta um total de disponibilidades de 847.265,41 €, sendo de 

Operações Orçamentais 811.105,56 € e de Operações não Orçamentais de 

36.159,85 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 13/10/2017: 1.011.634,41 €.----------------------------------- 

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

-- 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 Vice-Presidente 

encerrada a reunião eram 10:05 horas da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pelo Senhor Vice-Presidente e por mim, Armanda Maria Cabral de 

Andrade, que a secretariei.---------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________ 
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