
 
 
Reunião Ordinária  de 15.05.2018 

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

PORTO REALIZADA A 15 DE MAIO DE 2018------------------------------------------------- 

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

-- Aos quinze dias do mês de maio 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 João Carlos Chaves de Sousa Braga, 

Henrique Soares Mariante e a Vereadora Leonor de Chaves Batista.-------------------- 

-- O Vereador Ricardo Sousa não participou na reunião devido a estar ausente da 

Ilha, tendo comunicado a sua ausência com a devida antecedência, tendo sido 

substituído por Henrique Mariante.------------------------------------------------------------------ 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade justificar a 

mencionada falta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Vereador Ezequiel dos Santos Gaspar Pereira Araújo não participou na reunião 

devido a estar ausente da Ilha, por razões profissionais, tendo comunicado a sua 

ausência com a devida antecedência.------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade justificar a 

mencionada falta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 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 8/2018 respeitante à reunião 

ordinária pública deste órgão executivo, ocorrida no dia 02/05/2018, que posta a 

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

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

-- 15º WORKSHOP INTERNACIONAL "PALEONTOLOGIA EM ILHAS 

ATLÂNTICAS" – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: Presente missiva enviada por 

correio eletrónico datado de 3 de maio de 2018 de Sérgio Ávila, responsável pela 
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área de Paleontologia da Universidade dos Açores, a solicitar apoio financeiro à 

realização do evento descrito em título, que à semelhança dos anos transatos, 

pretende organizar e realizar na Ilha de Santa Maria de 17 a 21 de julho, p.f., e que 

contará com 15 investigadores (10 internacionais de países como Itália, Polónia, 

Áustria, Reino Unido, Alemanha, EUA) e uma repórter da BBC que acompanhará e 

divulgará os trabalhos de campo.------------------------------------------------------------------- 

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

do 15º Workshop Internacional “Paleontologia em Ilhas Atlânticas”, na Ilha de Santa 

Maria, concedendo para o efeito, apoio financeiro no montante de 1.200 € (mil e 

duzentos euros) à organização, considerando o contributo científico para a 

valorização e preservação do património fóssil da Ilha de Santa Maria, bem como, a 

importância da divulgação turística do Concelho no exterior, e ainda, ao abrigo 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.-------------------------------------------------------- 

-- DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – PEDIDO DE APOIO: Presente telefax datado de 

23 de abril de 2018 da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, a solicitar apoio 

financeiro e logístico à celebração do Dia Mundial da Criança.----------------------------- 

-- Mais solicitam isenção de taxas de utilização do Complexo Desportivo no valor de 

140 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do Dia Mundial da Criança no Concelho concedendo para o efeito, à Escola Básica 

e Secundária de Santa Maria, o apoio logístico solicitado, bem como, a atribuição 

de apoio financeiro no montante de 500 € (quinhentos euros) considerando a 

mobilização, a animação e o manifesto interesse que esta atividade desperta nas 

crianças do Concelho, e ainda, ao abrigo 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- BANDA MILITAR DOS AÇORES – PEDIDO DE APOIO: Presente missiva 

enviada por correio eletrónico datado de 27 de abril de 2018 de Hélio Soares, 

Chefe da Banda Militar dos Açores, a solicitar apoio à deslocação da banda à Ilha 

de Santa Maria, para realização de concertos de carater didático e festivo.------------- 
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criação das condições necessárias de habitabilidade, estão orçados em 3.740 € 

(três mil setecentos e quarenta euros).------------------------------------------------------------ 

-- A Câmara tomou conhecimento e reconhecendo a urgência da intervenção, em 

harmonia com o preconizado em regulamento municipal de apoio à melhoria das 

condições de habitabilidade das famílias, nomeadamente, o n.º 3 do seu artigo 5º e, 

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

setembro, alterado pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho, deliberou por unanimidade, 

apoiar financeiramente o referido candidato no valor de 3.740 € (três mil setecentos 

e quarenta euros) para a criação das condições acima referidas.-------------------------- 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento da Santa Casa da Misericórdia 

de Vila do Porto, com sede na Rua Dr. João de Deus Vieira, n.º 65, da freguesia e 

concelho de Vila do Porto, no qual requer a isenção do pagamento das taxas 

referentes à ocupação da via pública, para colocação de andaimes, junto à Igreja 

do Senhor dos Passos, sita na Rua Frei Gonçalo Velho, freguesia e concelho de 

Vila do Porto, para reabilitação do referido edifício, nos termos do artigo 10.º do 

Regulamento Geral de Taxas e Tabela de Taxas.---------------------------------------------- 

-- O Fiscal Técnico desta autarquia informa que, aquando a ocupação do espaço 

público, a ser autorizada, deverão ser montados tapumes de material rígido, 

resistente e liso, de cor uniforme, com a altura mínima de 2m, bem como a 

colocação de redes de proteção, abrangendo a totalidade da fachada acima do 

limite superior dos tapumes, de modo a evitar a projeção de materiais, elementos 

construtivos ou detritos sobre o espaço público.------------------------------------------------ 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o requerimento se encontra instruído 

com os documentos comprovativos indicados no n.º 2 do artigo 11.º do RGTTT. ----- 

-- Mais informa que, conforme preceituado no n.º 3 do art.º 11.º do referido 

regulamento, o montante das taxas a que reporta o presente pedido é de 164,80 € 

(cento e sessenta e quatro euros e oitenta cêntimos).----------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade informar a entidade 

referida em título que deverá acatar as recomendações do Fiscal aquando da 

ocupação do espaço público.------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, isentar o requerente do pagamento das taxas municipais no valor 

de 164,80 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASSOCIAÇÃO “ESCRAVOS DA CADEÍNHA” – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, ao abrigo 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, 

conceder um apoio financeiro no montante de 40.000,00 (quarenta mil euros), a 

serem pagos através da rubrica 080701 – Eventos de Promoção Turística, à 

Associação “Escravos da Cadeínha”, com sede neste Concelho, para a 

concretização do seu plano de atividades 2018, considerando a relevância cultural 

e alcance turístico que as atividades propostas representam para o Concelho, com 

destaque para a realização no corrente ano da XV EDIÇÃO DO FESTIVAL SANTA 

MARIA BLUES, um festival de musica de grande projeção regional e nacional.------- 

-- ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DA MAIA” – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO 

AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018: A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, ao abrigo 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, conceder 

um apoio financeiro de 20.000,00 (vinte mil euros) à Associação “Amigos da Maia”, 

com sede neste Concelho, para a concretização do seu plano de atividades 2018, 

considerando a contribuição que as atividades propostas representam para a 

animação cultural e promoção turística do Concelho, com destaque para a 

realização no corrente ano da XII EDIÇÃO DO FESTIVAL MAIA FOLK.---------------- 

-- O Vereador João Braga, por fazer parte dos Órgãos Sociais da associação, não 

participou na votação, tendo-se ausentado da reunião no momento em que o 

assunto foi discutido e deliberado.------------------------------------------------------------------ 

-- LIONS CLUBE DE VILA DO PORTO – SANTA MARIA – ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, ao abrigo 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, 

conceder um apoio financeiro de 20.000,00 (vinte mil euros), ao Lions Clube de Vila 

do Porto – Santa Maria, com sede neste Concelho, para a concretização do seu 

plano de atividades 2018, considerando a importância cultural e humanista que se 

revestem as atividades programadas para o corrente ano.---------------------------------- 
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-- ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SANTA MARIA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, ao abrigo 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, 

conceder um apoio financeiro de 5.000,00 (cinco mil euros), à Associação Agrícola 

de Santa Maria, com sede neste Concelho, para a concretização do seu plano de 

atividades 2018, considerando a importância de que se revestem as atividades 

programadas para o corrente ano em termos de promoção e desenvolvimento da 

economia rural.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL AO ANO ECONÓMICO DE 2018: De 

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 Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 4.ª 

Alteração Orçamental no valor de 52.600,00 € (cinquenta e dois mil e seiscentos 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- 3.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 3.ª Alteração às Grandes Opções do Plano – Plano 

Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes, no valor de 52.600,00 € 

(cinquenta e dois mil e seiscentos euros).-------------------------------------------------------- 

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

14/05/2018 que apresenta um total de disponibilidades de 655.676,46 €, sendo de 

Operações Orçamentais 613.585,02 € e de Operações não Orçamentais de 

42.091,44 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 14/05/2018: 2.286.958,61 €.----------------------------------- 

-- 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.------------------------------------------------------- 
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-- CONCLUSÃO DA ATA----------------------------------------------------------------------------- 

-- E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião eram 10:50 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


