
 

 
Reunião Ordinária de 15.01.2018 

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

PORTO REALIZADA A 15 DE JANEIRO DE 2018-------------------------------------------- 

-- ATA NÚMERO UM DE DOIS MIL E DEZOITO----------------------------------------------- 

-- Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, 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 Carlos Henrique 

Lopes Rodrigues, estando presentes os Vereadores Ezequiel dos Santos Gaspar 

Pereira Araújo, 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 24/2017 respeitante à reunião 

ordinária pública deste órgão executivo, ocorrida no dia 29/12/2017, que posta a 

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

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

-- VISITA DO ATOR RUY DE CARVALHO, 8 A 12 JANEIRO 2018 – O Sr. 

Presidente e o Conselheiro Local para a CIG fizeram um balanço positivo da visita 

do consagrado ator, enquadrada nos objetivos do Plano Municipal para a promoção 

da Cidadania e Igualdade no Concelho, desta vez, subordinada ao debate do papel 

da pessoa idosa na sociedade atual.--------------------------------------------------------------- 

-- FALECIMENTO DE JOSÉ NUNO DA CÂMARA PEREIRA – VOTO DE PESAR: 

O Executivo Camarário tomou conhecimento do falecimento a 14 de janeiro de 

2018 do mariense José Nuno da Câmara Pereira. Nascido a 1 de abril de 1937, era 

um dos mais conceituados artistas contemporâneos, multidisciplinar, com mérito 

reconhecido e obra premiada e distinguida.------------------------------------------------------ 
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-- A Câmara Municipal de Vila do Porto, reunida a 15 de janeiro de 2018, aprovou 

por unanimidade um Voto de Pesar, louvando o seu percurso e obra, e endereça 

sentidas condolências à família.--------------------------------------------------------------------- 

-- REUNIÃO DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

AÇORES (AMRAA): O Sr. Presidente da Câmara transmitiu os resultados da 

reunião da AMRAA, decorrida a semana passada em Ponta Delgada, e exprimiu a 

sua apreensão com o encerramento do Eixo de financiamento onde se enquadra a 

candidatura da obra de reabilitação e construção das redes de águas e 

saneamento da zona habitacional do Aeroporto. Transmitiu que haverá uma 

reunião entre a presidente da Associação de Municípios e a Vice- Presidência do 

Governo Regional onde a possibilidade de se reabrir esse Eixo será abordada.------- 

Informou também que o Governo Regional tem em vista celebrar parceria com os 

Municípios para nova campanha de desratização nos Concelhos da Região.---------- 

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

-- COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 

APARELHOS DE SAÚDE-APROVAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO: Presente para 

apreciação e eventual aprovação, listagem de munícipes a apoiar financeiramente 

no âmbito do regulamento Municipal de Comparticipação a Medicamentos e 

Aparelhos de Saúde, referente a dezembro de 2017, que se dá aqui por 

reproduzida, seguindo anexa a esta minuta, e verificada a conformidade das 

candidaturas de acordo com os requisitos regulamentares. --------------------------------- 

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

atribuição de apoio financeiro no montante global de 377,99 € (trezentos e setenta 

e sete euros e noventa e nove cêntimos) aos munícipes constantes da listagem 

anexa, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação dada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho.--------------------------- 

-- ASSOCIAÇÃO CONSUMIDORES REGIÃO AÇORES – SESSÕES DE 

INFORMAÇÃO EM SANTA MARIA: Presente oficio ref.ª CMSMA001/SG/2018 

datado de 1 de janeiro de 2018 da Associação referida em título, sedeada em 

Ponta Delgada, a solicitar apoio financeiro para realizar neste Concelho ações de 

informação e sensibilização sobre direitos dos consumidores, no próximo mês de 

Abril.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade solicitar mais 

esclarecimentos sobre a natureza do apoio ora solicitado, reconhecendo todavia a 

importância da atividade sugerida.------------------------------------------------------------------ 

-- CLUBE ANA DE SANTA MARIA – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO A 

MATINÉ INFANTIL DE CARNAVAL: Presente oficio refª n.º 045/2017 REC BAILE 

do Clube citado em título, com sede neste Concelho a solicitar apoio financeiro para 

a realização da tradicional matiné infantil de carnaval no dia 13 de fevereiro às 

16h30.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

atribuição de apoio financeiro no montante global de 200 € (duzentos euros), ao 

abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

redação dada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho.--------------------------------------------- 

-- CONSELHO CONSULTIVO UNIDADE DE SAÚDE ILHA DE SANTA MARIA – 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO: A 

Câmara deliberou por unanimidade designar a Vereadora Leonor Chaves Batista 

como representante do Município naquele Conselho Consultivo.-------------------------- 

Mais deliberou informar a Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria da designação 

ora tomada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- SERVIÇO DE DESPORTO DE SANTA MARIA – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE 

PISTA DE ATLETISMO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE SANTA MARIA: 

Presente pedido do Serviço de Desporto de Santa Maria, aqui representada por 

Catarina Âmbar, coordenadora, a solicitar a isenção do pagamento das taxas de 

utilização da pista de atletismo e caixa de areia para a realização da prova 

MEGASPRINTER no dia 17 de janeiro de 2018 das 09h às 12h.-------------------------- 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o valor da taxa é de 50 €.---------------- 

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

pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- CLUBE DESPORTIVO MARIENSES – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE SALA DE 

FORMAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE SANTA MARIA: Presente 

pedido do Clube referido em título, com sede neste Concelho, a solicitar a isenção 

do pagamento das taxas de utilização da sala de formação nos dias 17, 24 e 31 de 

janeiro para a equipa sénior de andebol.---------------------------------------------------------- 
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-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o valor da taxa é de 270 €.-------------- 

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

pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento do Clube Desportivo “Os 

Marienses”, com sede na Rua do Cotovelo, da freguesia e concelho de Vila do 

Porto, no qual requer a isenção do pagamento de taxas, referentes à emissão da 

licença especial de ruído, nos termos do artigo 10.º do Regulamento Geral de 

Taxas e Tabela de Taxas, para as noites de 25 de janeiro do corrente ano (Dia das 

Amigas), das 23:00 horas às 06:00 horas da madrugada do dia seguinte.-------------- 

-- Conforme preceituado no n.º 3 do artigo 11.º do RGTMVP a Seção de Taxas e 

Licenças informa que, o montante das taxas a que reporta o presente pedido é o 

seguinte: das 23:00 às 06:00 horas = 49,00 €. -------------------------------------------------- 

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

pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento do Clube Asas do Atlântico, 

com sede no Aeroporto de Santa Maria, da freguesia e concelho de Vila do Porto, 

no qual requer a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão das 

licenças especiais de ruído, nos termos do artigo 10.º do Regulamento Geral de 

Taxas e Tabela de Taxas, para as noites de 25 e 27 de janeiro do corrente ano, das 

22:00 horas às 06:00 horas da madrugada do dia seguinte.--------------------------------- 

-- Conforme preceituado no n.º 3 do artigo 11.º do RGTMVP a Seção de Taxas e 

Licenças informa que, o montante das taxas a que reporta o presente pedido é o 

seguinte: DIA 25 das 22:00 às 06:00 horas = 54,00 €; DIA 27 das 22:00 às 06:00 

horas = 77,00 €, o que perfaz o valor total de 131,00 €. -------------------------------------- 

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

pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- FESTAS DE SANTO AMARO 2018 – PEDIDO DE ISENÇÃO: Presente oficio n.º 

1 de 13 de novembro de 2017 da Comissão de Festas de Almagreira, a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela instalação de duas barracas de 

comes e bebes por ocasião da realização das aludidas festas no dia 21 de janeiro 

p.f.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o valor da taxa é 15 €.-------------------- 
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--A câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade deferir o presente 

pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

12/01/2018 que apresenta um total de disponibilidades de 622.302,21 €, sendo de 

Operações Orçamentais 586.566,98 € e de Operações não Orçamentais de 

35.735,23 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--FUNDOS DISPONÍVEIS A 29/01/2018: 1.377.295,21 €.----------------------------------- 

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

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


