
 
 

Reunião Ordinária Pública  de 29.12.2017 

1 

 

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

DO PORTO REALIZADA A 29 DE DEZEMBRO DE 2017.---------------------------------- 

-- ATA NÚMERO VINTE E QUATRO DE DOIS MIL E DEZASSETE-------------------- 

-- Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, no 

edifício dos Paços do Concelho do Município e Sala das Sessões, reuniu a Câmara 

Municipal de Vila do Porto, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ezequiel 

dos Santos Gaspar Pereira Araújo, em substituição do Senhor Presidente, estando 

presentes os Vereadores João Carlos Chaves Sousa Braga, Ricardo Pedro Amaral 

de Carvalho e Sousa e a Vereadora Leonor Chaves Batista.-------------------------------- 

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

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

-- Foi presente para discussão e aprovação a ata n.º 23/2017 respeitante à reunião 

ordinária deste órgão executivo, ocorrida no dia 15/12/2017, que posta a votação, 

foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 

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

-- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE CÂMARA DE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA DE PONTA DELGADA E MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO: Presente 

proposta de protocolo de cooperação entre a Câmara do Comércio e Industria dos 

Açores e o Município de Vila do Porto visando o reforço do investimento para 

atividades de animação e de promoção locais direcionadas à população do 

Concelho e turistas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar os termos 

da presente proposta e assim celebrar o protocolo de cooperação.----------------------- 

-- Mais deliberou, mandatar o Sr. Presidente para proceder à sua assinatura.--------- 

-- CLUBE DESPORTIVO “OS MARIENSES” – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO 

PISCINA E BALNEÁRIO COMPLEXO DESPORTIVO: Presente para apreciação e 

eventual decisão, pedido do clube citado em epígrafe, datado de 20 de dezembro 
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de 2017, a solicitar utilização de piscina e balneário do Complexo Desportivo a 

preço mais acessível para o seu departamento de atletismo.------------------------------- 

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

pedido, nos termos regulamentares.---------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou informar, que está em processo de finalização a elaboração do 

“cartão de utente do Complexo Desportivo” que contempla a utilização esporádica 

dos balneários.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- CONVÍVIO MARIENSE DE CAMBRIDGE, ONTÁRIO – PEDIDO DE APOIO A 

DESLOCAÇÃO DE ARTESÃS: Presente oficio refª SAI/DSISMA/2017/1345 datado 

de 12 de dezembro de 2017, do Serviço de Ilha de Santa Maria da Vice- 

Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, a questionar o 

Município quanto à possibilidade apoiar a deslocação de duas artesãs marienses a 

Cambridge, Ontário, Canada, para participarem no aludido Convívio Mariense que 

decorre a 24 de março de 2018.---------------------------------------------------------------------  

-- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria apoiar, nos 

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, a deslocação de uma artesã 

ao Canada, para os fins pretendidos.-------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou informar, que caberá a esse Serviço de Ilha designar a artesã a 

ser apoiada pelo Município de Vila do Porto.----------------------------------------------------- 

-- O Vereador João Carlos Chaves de Sousa Braga absteve-se.--------------------------- 

-- PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE VEREADOR A MEIO TEMPO: Presente 

proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de 21 de dezembro de 2017, a 

propor a designação de Ricardo Pedro Amaral de Carvalho e Sousa como 

Vereador a meio tempo. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou publicitar a presente designação, nos termos propostos.------------- 

-- O Sr. Vice-presidente Ezequiel Araújo informou da designação de Vereadora a 

tempo inteiro Leonor Batista.------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais informou ainda, da nomeação da Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência 

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

28/12/2017 que apresenta um total de disponibilidades de 694.680,21 €, sendo de 

Operações Orçamentais 637.488,03 € e de Operações não Orçamentais de 

57.192,18 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 28/12/2017: 982.744,66 €.------------------------------------- 

-- 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 

presença 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 10:30 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

___________________________________________________________________ 
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