


 
 

Reunião Ordinária Pública de 02.04.2018 

sequência de procedimento concursal de admissão de assistentes operacionais 

para o setor das águas.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- MARCHA DE SÃO JOÃO DA FREGUESIA DE VILA DO PORTO 2018 – 

PEDIDO DE APOIO: Presente missiva datada de 8/1/2018, de Sónia Reis, em 

representação da Marcha de São João da freguesia de Vila do Porto 2018, a 

solicitar apoio financeiro à sua realização.-------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade apoiar a realização 

da Marcha de São João de Vila do Porto 2018, no montante de 35€ por elemento 

(até um máximo de 35 elementos), considerando a relevância cultural e recreativa 

que as Festas de São João assumem no Concelho, e 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.---------------------------------------------------------------------- 

-- FESTAS DE SANTO ANTÓNIO 2018 – PEDIDO DE APOIO: Presente pedido de 

apoio logístico solicitado pelo Pe. Victor Arruda em representação da Paróquia de 

Nossa Senhora da Purificação, de Vila do Porto, para a realização das tradicionais 

Festas de Santo António deste ano.---------------------------------------------------------------- 

-- Mais solicita isenção de taxas.-------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade conceder o apoio 

logístico solicitado. Mais deliberou, isentar a Paróquia do pagamento das taxas 

devidas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO – VOTO DE 

PROTESTO: Presente oficio refª n.º SREAT – SAID/2018/97 de 23/3/2018 do 

Gabinete da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo a dar conta da 

receção do oficio da CMVP n.º713/2018 e que o endereçou à ATA – Associação de 

Turismo dos Açores.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-- 1ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E TABELA DE 

TAXAS – ENVIO DE PROPOSTA PARA APROVAÇÃO:-----------------------------------  

-- Decorrido o período de discussão pública, conforme deliberação de 15 de 

dezembro de 2017, não foram apresentadas quaisquer sugestões.----------------------- 
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-- CENTRO CULTURAL, RECREATIVO E DESPORTIVO DO PESSOAL DA 

CMVP – PEDIDO DE ISENÇÃO: Presente oficio n.º 1/2018 de 27/03/2018 do 

Centro em epígrafe, aqui representada por Lisete Cabral da Direção, a solicitar a 

isenção de pagamento das taxas de utilização do campo relvado sintético do 

Complexo Desportivo de Santa Maria para os treinos da equipa de futebol do 

pessoal da CMVP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade isentar o 

pagamento das taxas devidas.----------------------------------------------------------------------- 

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

29/03/2018 que apresenta um total de disponibilidades de 779.043,16 €, sendo de 

Operações Orçamentais 720.729,10 € e de Operações não Orçamentais de 

58.314,06 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 29/3/2018: 1.292.716,49 €.----------------------------------- 

-- 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 tendo registado 

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 10H30 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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