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REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA A 20 DE OUTUBRO DE 2015
ATA N.º 23/2015
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 catorze
horas e trinta 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 19/10/2015, que acusava os seguintes
saldos: ________________________________________________________________
De dotações orçamentais: 1.583.155,83 € (um milhão quinhentos e oitenta e
três mil, cento e cinquenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos); ___________
De dotações não orçamentais: 366.995,76 € (trezentos e sessenta e seis mil,
novecentos e noventa e cinco euros e setenta e seis cêntimos). ________________
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Interveio o senhor presidente, Filipe
Menezes de Oliveira para informar que a Câmara sempre apoiou e continuará a
apoiar todos os eventos desportivos de relevante interesse Municipal e Público,
Motars,

Champion

Challenger,

Ciclismo,

Motocross,

Jogos

de

Aventura,
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especialmente por ser uma forma de atrair os jovens ao desporto, e turistas à
ilha. __________________________________________________________________
Informou ainda que o executivo, tendo sido convidado para participar com uma
equipa, nos Jogos de Aventura, após ponderar, decidiu não o fazer este ano,
devido à despesa ser elevada, tendo essa verba sido utilizada para o apoio social,
não descurando, no entanto, outras oportunidades futuras para o fazerem,
aquando de um maior desafogo financeiro. _________________________________
Salientou que a sua ida a Lisboa, teve a ver com o PAEL, tendo o mesmo, sido já
liquidado, remanescendo o pagamento dos juros, por existir ainda a dúvida se
será perdoada, ou não, parte dos mesmos, devido ao facto de ter sido cumprido o
pagamento antes do prazo. ______________________________________________
Realçou ainda que, também será feita uma auscultação no mercado, aos bancos
com sede na ilha, e com vista à implementação do Plano de Saneamento
Financeiro. ____________________________________________________________
Informou do convite feito pela confraria das Câmaras e dos Vinhos, pelas
entidades do Município de Tarragona e Barcelona, para a participação das
comemorações alusivas às confrarias, tendo aceitado, com todo o gosto,
aproveitando desse modo, para fazer divulgação e promoção da ilha do Porto
Santo, estreitando relações no sentido de, futuramente, trazer este turismo à
ilha. __________________________________________________________________
No que concerne ao IMI Familiar, o executivo aguarda ainda resposta de
entidades, no sentido de saber se, com a redução da taxa do IMI, como é
pretensão do executivo fazê-lo, poder, ou não, também ter a implementação do
IMI Familiar, tal como está previsto na Lei, não pondo em causa o princípio do
equilíbrio das contas. ___________________________________________________
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Relativamente aos processos judiciais, comunicou que está em curso a negociação
para tentar juntar todos os processos, e no sentido de saber se estarão
interessados em fasear a dívida, e até que montantes estarão dispostos a
negociar, em função dos débitos ou créditos em causa, para assim reduzir a
dívida, ao máximo. _____________________________________________________
Em relação à iluminação de Natal, avisou que irá ser adjudicado concurso a uma
empresa que garanta o aluguer de motivos, de forma a evitar o que já aconteceu
no Funchal, no ano transato, e para certificar a qualidade dos mesmos. _______
Informou ainda que, tendo sido solicitado apoio por um particular, para a
realização do Windsurf, o mesmo foi informado, não ser possível a sua concessão,
por não haver disponibilidade financeira para suportar a despesa com o
afretamento de um avião, e por não ser possível celebrar protocolo com
particulares, tendo no entanto, o executivo oferecido apoio, com uma quantia
menor e com o apoio dos meios técnicos e humanos existentes. _______________
Finalizou a sua intervenção dando conhecimento à Câmara de que, a Dr.ª Elma
Rodrigues, Chefe Administrativa e de Recursos Humanos, a partir do dia 20 do
corrente mês passa a ser Chefe em regime de adjudicação, conforme
procedimento concursal, e mediante publicação n.º 155, do Diário da República. _
Interveio o Vereador Nuno Batista, em primeiro lugar, para desejar as maiores
felicidades à Dr.ª Elma Rodrigues no seu cargo. _____________________________
Em segundo, afirmou que, independentemente de quem organiza os eventos, o
mais importante é que os mesmos sejam feitos, sendo uma mais-valia para todos.
Tendo o Vereador Nuno Batista salientado ainda a sua preocupação em relação à
área Financeira, mais precisamente, ao Plano do Saneamento Financeiro, no que
concerne à sua ida à Assembleia Municipal, o Senhor Presidente retorquiu,
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explicando que, a liquidação do PAEL foi feita, será dada a informação na
Assembleia Municipal, e posteriormente o Saneamento Financeiro, sendo uma
contração de um novo empréstimo, pressupõe, num primeiro momento, uma
auscultação ao mercado, e após a verificação da proposta que terá condições
mais vantajosas para os interesses em causa, será então submetida à Assembleia
Municipal, carecendo de uma maioria qualificada. ___________________________
PASSOU-SE, DE SEGUIDA, À APRECIAÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS: ________
1) INFORMAÇÕES PRÉVIAS: - Face ao parecer técnico, que recaiu no processo de
Ana Mafalda Venâncio Pereira de Vasconcelos (Proc. 4200/2015-5.16.0004),
para construção de estabelecimento de apoio balnear e de restauração e bebidas,
a edificar no prédio rústico, inscrito na respetiva matriz cadastral, sob o n.º 152
da secção AI, e descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo, sob o
n.º 426/19860228, localizado nas Pedras Pretas, freguesia e concelho do Porto
Santo, deliberou o órgão executivo, concordar com o respetivo parecer técnico.__
Esta deliberação foi tomada, por maioria, com os votos favoráveis do Presidente
Filipe Emanuel Menezes de Oliveira, e dos vereadores José Carlos Melim e
Emanuel José Dias Melim, e com a abstenção dos vereadores Nuno Filipe Melim
Batista e Paulo Alexandre Vasconcelos Silva. ________________________________
2) PROJETOS DE ARQUITETURA: O órgão executivo analisou o parecer técnico, que
recaiu sobre o projeto de arquitetura de Manuel dos Milagres de Melim (Proc.
4348/2015-2.16.0008), para legalização de uma moradia unifamiliar, edificada
sob a moradia existente no prédio urbano, inscrito na respetiva matriz sob o art.º
1947, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo, sob o n.º
5777/20050316, localizado no Dragoal, tendo deliberado, concordar com o
respetivo parecer técnico. ________________________________________________
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Esta deliberação foi tomada, por maioria, com os votos favoráveis do Presidente
Filipe Emanuel Menezes de Oliveira, e dos vereadores José Carlos Melim e
Emanuel José Dias Melim, e com a abstenção dos vereadores Nuno Filipe Melim
Batista e Paulo Alexandre Vasconcelos 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, o despacho do Senhor Presidente, de 09/10/2015, que recaiu sobe o
pedido apresentado por Fundoacar (proc. n.º 5052/2015 2-1.1.21.4), para
realização de uma feira automóvel, com início a 14 de outubro, pelas 11:00 e
termino a 18 de outubro, pelas 18:00; _____________________________________
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. Os Vereadores do PSD
apresentaram declaração de voto, no sentido de que a sua abstenção não recai
sobre os requerimentos, mas sobre a sua interpretação da figura da ratificação. _
2) Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, o despacho do Senhor Presidente, de 12/10/2015, que recaiu sobre
o pedido apresentado por Diálogos & Sonetos, Lda. (proc. n.º 5127/2015 21.1.11.1), solicitando a reabertura de uma Doca no Penedo do Sono, durante a
realização do Champion Challenge – Diálogos & Sonetos. ______________________
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. Os Vereadores do PSD
apresentaram declaração de voto, no sentido de que a sua abstenção não recai
sobre os requerimentos, mas sobre a sua interpretação da figura da ratificação. _
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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 quarenta 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. ________________________________

-

