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

DO PORTO REALIZADA A 30 DE AGOSTO DE 2018--------------------------------------- 

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

-- Aos trinta dias do mês de agosto 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 de Sousa Braga, Ricardo Pedro Amaral de Carvalho e 

Sousa e a Vereadora Leonor de 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 15/2018 respeitante à reunião 

ordinária deste órgão executivo, ocorrida no dia 16/8/2018, que posta a votação, foi 

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

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

-- PREVPAP 2018 - O Sr. Presidente da Câmara informou o Executivo do ponto da 

situação dos procedimentos concursais de regularização extraordinária em curso 

para admissão de 7 técnicos superiores e 9 assistentes operacionais, sem vínculo 

jurídico adequado e a exercer funções de necessidade permanente no Município, 

nomeadamente, que relativamente ao processo de admissão dos técnicos 

superiores já foi homologada a lista unitária de ordenação final; e que quanto aos 

assistentes operacionais, foi concluído o 2º e último método de seleção referente à 

“entrevista profissional de seleção”, passando-se em seguida à ordenação final dos 

candidatos admitidos.----------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Executivo tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------- 

-- CAMINHO MUNICIPAL PRAIA – MALBUSCA – O Sr. Presidente da Câmara 

informou o Executivo da conclusão da obra de requalificação do caminho municipal 
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quaisquer sugestões/propostas versando a 2ª alteração ao Regulamento da 

Biblioteca Municipal.------------------------------------------------------------------------------------

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

presente alteração e submete-la à aprovação final pelo órgão deliberativo, em 

harmonia com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º75/2013, de 

12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- ASSOCIAÇÃO JUVENIL DA ILHA DE SANTA MARIA – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018: Presente oficio n.º 31/17 de 

11/12/2017, da Associação referida em epígrafe, sedeada neste Concelho e 

representada por Cristina Gonçalves, presidente, a solicitar apoio financeiro do 

Município com vista à concretização das atividades para o ano de 2018.---------------- 

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

no montante de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) 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 RECREIO ESPIRITUENSE – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO AO 

PLANO DE ATIVIDADES DE 2018: Presente oficio n.º 02/2018 de 02/05/2018, da 

entidade referida em epígrafe, sedeada neste Concelho e representada por 

Aldeberto Chaves, presidente, a solicitar apoio financeiro do Município com vista à 

concretização das atividades para o ano de 2018.--------------------------------------------- 

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

no montante de 7.000,00 € (sete mil euros) 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.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento do Club Motard de Santa 

Maria, com sede no Forte de Brás, da freguesia e concelho de Vila do Porto, no 

qual requer, nos termos do artigo 9.º e seguintes do Regulamento Geral de Taxas e 

Tabela de Taxas, a isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de 

instalação da comitiva do referido clube, em 10 tendas, com dimensões até 3 m2, 

no Parque de Campismo, sito no lugar da Praia Formosa, freguesia de Almagreira, 

concelho de Vila do Porto, na noite de 15 para 16 de setembro próximo.---------------- 
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-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o requerimento se encontra instruído 

com os documentos comprovativos indicados no n.º 3 do artigo 11.º do RGTTT. 

Mais informa, conforme preceituado no n.º 4 do referido artigo e regulamento, que o 

montante das taxas a que reporta o presente pedido é de 40,00 € (quarenta 

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

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

requerimento ao abrigo do n.º 2 do artigo 11º do Regulamento Geral de Taxas e 

Tabela de Taxas do Município de Vila do Porto. Mais deliberou informar do valor 

das taxas ora isentadas.------------------------------------------------------------------------------- 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento do Grupo Desportivo de São 

Pedro, com sede no Termo da Igreja, da freguesia de São Pedro, Concelho de Vila 

do Porto, no qual requer, nos termos do artigo 9.º e seguintes do Regulamento 

Geral de Taxas e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento das taxas inerentes ao 

pedido de cedência do pavilhão do Complexo Desportivo de Santa Maria para o 

período compreendido entre os dias 06 e 09 de setembro e cedência da sala de 

formação para o dia 06 de setembro, para realização do Torneio de Futsal “Santa 

Maria Futsal Cup”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa, conforme preceituado no n.º 4 do referido 

artigo e regulamento, que o montante total das taxas a que reporta o presente 

pedido é de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros euros), sendo 560,00 € (140,00 

€/dia) referentes à cedência do pavilhão e 90,00 € à cedência da sala de formação.- 

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

requerimento ao abrigo do n.º 2 do artigo 11º do Regulamento Geral de Taxas e 

Tabela de Taxas do Município de Vila do Porto. Mais deliberou informar do valor 

das taxas ora isentadas.------------------------------------------------------------------------------- 

-- CARTA DE DESPEDIDA: Presente missiva datada de 18 de agosto de 2018 do 

Pároco Victor Arruda a dar conta da sua partida para Ponta Delgada, ilha de São 

Miguel, após seis anos de serviço em Vila do Porto, e a agradecer toda a 

colaboração que o Município prestou à Paróquia.---------------------------------------------- 

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

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

29/08/2018 que apresenta um total de disponibilidades de 668.448,66 €, sendo de 
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Operações Orçamentais 608.142,42 € e de Operações não Orçamentais de 

60.306,24 €------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 29/08/2018: 1.459.456,85 €----------------------------------- 

-- 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, registando-se a 

presença da Munícipe Daniela Malanchini que abordou as seguintes situações:------ 

- Necessidade de diminuir consumo de plástico nas atividades promovidas pelo 

Município;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Sugeriu a utilização de jarros de água na hotelaria/restauração;------------------------ 

- Manifestou preocupação com a situação de abandono de viaturas e/ou trelas em 

vários espaços do Concelho, destacando a situação da Zona industrial, Porto de 

Vila do Porto e abandono de outro material junto ao Pico Maria Dias;-------------------- 

 - Referiu a necessidade de se utilizar corretamente os contentores de resíduos 

sólidos urbanos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Propôs a candidatura do Município à realização de uma Cerimonia de Entrega dos 

Prémios da União Europeia na área do Ambiente;--------------------------------------------- 

- Manifestou preocupação com o pavimento do parque de estacionamento do 

Mercado Municipal, bem como, pela necessidade de respeitar e zelar por melhor e 

adequado espaço de estacionamento para cidadãos com deficiência;------------------- 

 - Identificou problemas na vedação à volta da Escola Básica e Secundaria, bem 

como, denunciou a deposição de lixo nos espaços verdes circundantes à mesma;-- 

 - Denunciou a excessiva quantidade de “beatas” em determinados espaços da 

artéria principal de Vila do Porto;-------------------------------------------------------------------- 

 - Sugeriu melhor identificação e informação nas placas toponímicas como meio de 

divulgar e preservar a história e cultura de Santa Maria;-------------------------------------- 

- Identificou a necessidade de se zelar pela iluminação existente na marginal da 

Baía de São Lourenço;--------------------------------------------------------------------------------- 

- A necessidade de se eliminar a produção de papel em virtude da adoção da fatura 

eletrónica;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- A necessidade de completar a informação e melhorar a produção gráfica das 

brochuras disponibilizadas pelo Município para informação turística.--------------------- 

-- Concluída a sua intervenção, as questões supra elencadas foram registadas com 

interesse pelo Executivo, que esclareceu a munícipe nas matérias da sua 

competência sublinhando o trabalho desenvolvido e/ou atividades de sensibilização 

realizadas, e, nas restantes, manifestou idêntica preocupação e interesse em 

diligenciar na sua melhoria/resolução junto das entidades competentes.---------------- 

-- 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 12:10 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


