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REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA A 03 DE SETEMBRO DE 2015 

ATA N.º 20/2015 

 LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões do edifício de Serviços Municipais à Rua 

Dr. Nuno Silvestre Teixeira - Cidade do Porto Santo. __________________________  

 PRESENÇAS: O presidente FILIPE EMANUEL MENEZES DE OLIVEIRA, que presidiu 

e os vereadores, EMANUEL JOSÉ DIAS DE MELIM, NUNO FILIPE MELIM BATISTA, 

JOSÉ CARLOS DE MELIM E PAULO ALEXANDRE VASCONCELOS SILVA. _____________  

 ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se haver quórum para o funcionamento 

do órgão executivo, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião pelas quinze horas 

e quinze minutos. A reunião foi secretariada por Paula Cristina Pestana Vicente, 

Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação. ________________________________  

 APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior, que tendo sido previamente 

distribuída aos membros do executivo municipal, foi dispensada a sua leitura. ___  

 DIÁRIO DE TESOURARIA: Tomou conhecimento, o órgão executivo, do 

balancete de tesouraria, relativo ao dia 02/09/2015, que acusava os seguintes 

saldos: ________________________________________________________________  

 De dotações orçamentais: 3.021.314,63 € (três milhões, vinte e um mil, 

trezentos e catorze euros e sessenta e três cêntimos); ________________________  

 De dotações não orçamentais: 395.465,12 € (trezentos e noventa e cinco mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco euros e doze cêntimos). ______________________  

    PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Interveio o senhor presidente, Filipe 

Menezes de Oliveira para louvar o excelente trabalho feito pelo Gabinete do 

Ambiente, coordenado pela engenheira Rubina Brito, com colaboração da Vânia 

Ornelas e também liderado pela Câmara Municipal do Porto Santo, no que diz 



respeito ao X Simpósio Ambiental, salientando a presença do ilustre e digníssimo 

Presidente do Governo Regional que abrilhantou o evento, ficando o compromisso 

assumido publicamente de que efetivamente iria trabalhar conjuntamente com a 

Câmara para que o Geoparque possa avançar, com tudo o que isso traz de bom 

para a economia do Porto Santo. Salientou ainda o excelente painel de 

convidados, o Doutor Carlos Neto, o Engenheiro João Batista e a Doutora Gina 

Brito, de todas as pessoas oriundas da Sociedade Civil e da participação também 

de alguns turistas. ______________________________________________________ 

Ficou também o compromisso com o Governo Regional de reunir com todas as 

instituições da ilha, com as associações, entidades públicas e privadas, Governo, 

Câmara, Direção Regional e mais instituições, no sentido de ser delineado um 

plano estratégico de desenvolvimento económico para a ilha, e de resolução de 

vários assuntos que estão pendentes, sendo que todos os assuntos virão 

primeiramente a reunião de Câmara e posteriormente à Assembleia Municipal. __ 

Ressaltou ainda de que as negociações entre o Município do Porto Santo e o 

senhor Secretário do Turismo e Património estão a decorrer da melhor forma, 

existindo um virar de página nas relações institucionais e na forma de trabalhar. _ 

Relativamente à “Festa do Colombo”, informou o Senhor Presidente de que, a 

Câmara Municipal assumiu o compromisso de contribuir em tudo o que for 

possível, no âmbito das suas competências e possibilidades, para dignificar a 

história do Colombo, envolvendo mais a comunidade local, sobretudo os 

comerciantes. __________________________________________________________ 

 Por fim, o senhor Presidente respondeu a várias questões feitas pelo Vereador 

Nuno Batista, que também lamentou não ter-lhe sido possível estar presente no X 

Simpósio Ambiental e noutras ações desenvolvidas. __________________________ 
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 O Vereador Nuno Batista questionou ainda o Vereador Carlos Melim quanto à 

reunião com a ARM, tendo o mesmo respondido que aguardava ainda o seu 

agendamento. _________________________________________________________ 

Igualmente o Vereador Nuno Batista comunicou ao executivo, para que reclame a 

quem de direito, sobre a forma como a recolha do lixo tem vindo a ser feita, 

principalmente em relação à hora da mesma, e em zonas como o “Mercado”, o 

“Taskaki” e o Centro de Saúde, sabendo do número de estabelecimentos 

comerciais que ali existem, como é que é possível não ser feito um reforço, tanto 

em baldes, como na frequência de recolha, sendo que o Vereador Carlos Melim 

informou de que a nova Diretora da AMRAM entrou em contato com o Município 

para dizer que pretendia reunir com o executivo para se inteirar dos problemas 

existentes, aguardando a Câmara o agendamento da mesma. _________________   

 O Presidente, Dr.º Filipe Menezes de Oliveira, propôs a inclusão de um ponto na 

ordem do dia, devido ao carácter urgente, em função do período a que se refere:  

Deliberar sobre o pedido apresentado por Paróquias do Porto Santo - Piedade e 

Espírito Santo (Proc. 4347/2015 2-1.1.13.4), solicitando autorização para 

abertura de uma barraca junto ao portão da igreja da Piedade para venda de 

comes e bebes, a partir das 20h30, nos dias de 01 a 06 de setembro de 2015. ____ 

Esta deliberação foi tomada, por maioria, com os votos favoráveis do Presidente 

Filipe Menezes de Oliveira e dos Vereadores Carlos Melim e Emanuel Melim, e com 

a abstenção dos Vereadores Nuno Batista e Paulo Silva. ______________________ 

  PASSOU-SE, DE SEGUIDA, À APRECIAÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS: ________  

 PROJETOS DE ARQUITETURA: O órgão executivo analisou o parecer 

técnico, que recaiu sobre a pretensão de Maria Helena Madeira 

Guimarães Goacher (Proc. 3959/2015-2.6.000166), tendo deliberado 



deferir o projeto de licenciamento para obras de alteração do edifício 

designado “Casa do Velho Dragoeiro”, prédio urbano matriz n.º 1502, 

descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo sob o n.º 

4991/20021209, localizado na Vila, condicionado ao cumprimento do 

respetivo parecer técnico. _________________________________________ 

Esta deliberação foi tomada, por maioria, com os votos favoráveis do presidente 

Filipe Menezes de Oliveira e dos vereadores, Carlos Melim e Emanuel Melim, e 

com a abstenção dos Vereadores, Nuno Batista e Paulo Silva. __________________ 

REQUERIMENTOS DIVERSOS: ______________________________________________ 

  1) Deliberar sobre o pedido apresentado por Dinarte Velosa, em nome da 

Confraria do Santíssimo Sacramento (Proc. 4262/2015 2-1.1.11.3), para atribuição 

de licença especial de ruído, para os dias 5 e 6 de setembro, até às 03:00. ______ 

Aprovado, por unanimidade, com os votos favoráveis do Vice-Presidente José 

Carlos Melim e dos Vereadores, Emanuel Melim, Nuno Batista e Paulo Silva. O 

senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, declarou-se impedido por fazer 

parte da referida Confraria. ______________________________________________ 

  2) Deliberar sobre o pedido apresentado por Pedro António Mendonça 

Rodrigues em nome de Rodrigues Bar Restaurante Sociedade Unipessoal, Lda. 

(Proc. 4298/2015 2-1.1.7.12), solicitando alargamento de horário e licença 

especial de ruído, para os dias 5 para 6 e 12 para 13 de setembro, até às 05:00. _ 

Aprovado, por unanimidade, com os votos favoráveis do senhor Presidente Filipe 

Menezes de Oliveira e dos Vereadores Carlos Melim, Emanuel Melim, Nuno Batista 

e Paulo Silva. __________________________________________________________ 

  3) Deliberar sobre o pedido apresentado por Paróquias do Porto Santo - 

Piedade e Espírito Santo (Proc. 4347/2015 2-1.1.13.4), solicitando autorização 
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para abertura de uma barraca junto ao portão da igreja da Piedade para venda de 

comes e bebes, para ajuda das obras das igrejas, a partir das 20h30, nos dias de 

01 a 06 de setembro de 2015. __________________________________________ 

Aprovado, por unanimidade, com os votos favoráveis do senhor Presidente Filipe 

Menezes de Oliveira e dos Vereadores Carlos Melim, Emanuel Melim, Nuno Batista 

e Paulo Silva. __________________________________________________________ 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________________________ 

  1) Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, os despachos do Senhor Presidente, para licença e colocação de 

barraca nos Arraiais de Nossa Senhora da Piedade e do Santíssimo Sacramento 

(Piedade), que recaíram sobre os seguintes pedidos: _________________________ 

  a) Maria Rita Gomes Pais de Sousa (Proc. 4140/2015 2-1.1.13.4); _____________ 

  b) Cecília Maria Drumond (Proc. 4160/2015 2-1.1.13.4); _____________________ 

  c) João Marcelino dos Santos (Proc. 4169/2015 2-1.1.13.4); __________________ 

  d) José Avelino Drumond (Proc. 4283/2015 2-1.1.13.4); _____________________ 

Ratificado, por maioria, com os votos favoráveis do senhor Presidente Filipe 

Menezes de Oliveira e dos Vereadores Carlos Melim e Emanuel Melim, e com a 

abstenção dos Vereadores Nuno Batista e Paulo Silva à ratificação. _____________ 

1) “9.ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2015, 8.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 

DA DESPESA DE 2015 - No uso da competência a que se refere o artigo 33.º, n.º 1, 

alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou, o órgão executivo, 

ratificar o despacho do Presidente da Câmara, de 24 de julho de 2015, que 

aprovou a 8.ª Alteração ao Orçamento da Despesa de 2015, conforme mapa 

anexo, que importa, tanto em inscrições/reforços como em 

diminuições/anulações, no valor global de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos 



euros), de natureza corrente, elaborada nos termos do disposto no ponto 8.3.1.5 

do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.” _______________________________ 

Ratificado, por maioria, com os votos favoráveis do Presidente, Filipe Menezes de 

Oliveira e dos Vereadores, Carlos Melim e Emanuel Melim e com os votos contra 

dos Vereadores Nuno Batista e Paulo Silva, que remeteram para declarações de 

voto apresentadas anteriormente. ________________________________________ 

Todas as deliberações tomadas na presente reunião foram aprovadas em 

minuta, nos termos do disposto no artigo 57.º, n.º3 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a fim de produzirem efeitos imediatos. ______________________ 

 ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: E não havendo outros assuntos a tratar nesta 

reunião, o Senhor presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos, eram 

dezasseis horas e vinte minutos, pelo que de tudo para constar lavrei a presente 

ata, em obediência ao disposto no artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que depois de aprovada vai ser assinada pelo Sr. Presidente do órgão 

executivo e por mim, _________________________ Secretária do Gabinete de 

Apoio à Vereação, na qualidade invocada. __________________________________  
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