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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA A 18 DE FEVEREIRO DE 2015 

ATA N.º 04/2015 

 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, NUNO FILIPE MELIM BATISTA, EMANUEL JOSÉ DIAS DE MELIM, 

JOSÉ CARLOS DE MELIM E ROBERTO PAULO REINOLDS NASCIMENTO. _____________   

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

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

horas e quarenta e cinco 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 17/02/2015, que acusava os seguintes 

saldos: ________________________________________________________________  

 De dotações orçamentais: 2.514.086,28 € (dois milhões, quinhentos e catorze 

mil, oitenta e seis euros e vinte e oito cêntimos); ____________________________  

 De dotações não orçamentais: 43.860,57 € (quarenta e três mil, oitocentos e 

sessenta euros e cinquenta e sete cêntimos). ________________________________  

A Título de informação prévia, o Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, 

informou a Câmara sobre o pedido de suspensão do mandato, do vereador 

Roberto Nascimento, o qual só poderia ser apreciado na reunião Ordinária 

seguinte, uma vez que: __________________________________________________ 



1 – O ofício deu entrada no dia 13 do corrente mês, após ter saído a Ordem do Dia 

e já ter sido publicada em Edital; _________________________________________ 

2 – Por se tratar de uma reunião Extraordinária, não ser possível incluir pontos na 

Ordem do Dia; _________________________________________________________ 

3 – Não ser da competência do Presidente de Câmara, decidir ou deliberar sobre a 

matéria, mas sim, da competência do órgão executivo. ______________________ 

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _________________________________________________  

1) - “OPÇÕES DO PLANO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS QUADRIÉNIO 

2015/2018 - As Propostas de Opções do Plano e de Plano Plurianual de 

Investimentos, para o quadriénio de 2015/2018, que prevêem uma dotação 

definida em orçamento para o próximo ano no valor de € 993.356,00 (novecentos 

e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e seis euros), foram aprovados, de 

harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada em 18 de 

fevereiro de 2015 tendo os originais sido assinados e todas as sua folhas 

rubricadas pelos membros presentes, a fim de serem submetidas à aprovação da 

Assembleia Municipal. ___________________________________________________ 

Em relação a este ponto, o Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, esclareceu 

que, tendo em conta as declarações de voto, dos vários partidos com assento em 

sede de Assembleia, e depois de ouvir quem de direito, foi revisto e rectificado 

em conformidade com a alusão feita, remetendo para a declaração de voto do 

P.S.D. ________________________________________________________________ 

Que, não obstante não haver ilegalidades, do ponto de vista político, foi de 

encontro aos reparos e às críticas, no intuito de salvaguardar os interesses 
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públicos adjacentes. ____________________________________________________ 

Questionado pelo vereador Nuno Batista, sobre qual a razão de o Orçamento e o 

Plano Plurianual serem discutidos em reunião Extraordinária, o Sr. Presidente 

respondeu que foi devido a ser, no dia seguinte, a data limite para remeter a 

respectiva informação para a Assembleia, a fim de poderem ser apreciadas e 

votadas as referidas propostas. ___________________________________________ 

Foram suspendidos os trabalhos às quinze horas, pelo tempo, estritamente 

necessário, para os vereadores, Nuno Batista e Roberto Nascimento, apreciarem 

os pontos da Ordem do Dia, sendo retomada a reunião, às quinze horas e quinze 

minutos. ______________________________________________________________ 

Submetida à votação, esta proposta foi aprovada, 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 do P.S.D., Nuno 

Batista e Roberto Nascimento, que apresentaram declaração de voto, que se 

transcreve, na íntegra: __________________________________________________ 

“Os vereadores do P.S.D., Nuno Batista e Roberto Nascimento, perante a 

proposta do Plano Plurianual de Investimentos 2015/18 e após análise da mesma, 

votam contra, por acharem que o investimento previsto no referido plano 

reflecte as políticas que o actual executivo pretende levar a cabo nos próximos 

anos, as quais não só não vão ao encontro das linhas orientadoras do manifesto 

eleitoral apresentado pelo Partido Socialista em campanha eleitoral, como estão 

longe de corresponder às propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata 

no período homólogo. ___________________________________________________ 

No âmbito das medidas apresentadas no documento em análise, destacamos a 

quase total ausência de investimento em sectores fundamentais para o nosso dia 



a dia, como sejam a acção social, saúde, promoção turística, transportes, 

revitalização do comércio local, agricultura, educação e desporto.” ___________ 

2) – “ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015 - A proposta de Orçamento 

para o ano de 2015, que importa na receita o total de € 5.493.932,96 (cinco 

milhões quatrocentos e noventa e três mil novecentos e trinta e dois euros e 

noventa e seis cêntimos) e na despesa o total de € 5.230.414,54 (cinco milhões 

duzentos e trinta mil quatrocentos e catorze euros e cinquenta e quatro 

cêntimos) e que prevê a dotação de € 4.376.522,00 (quatro milhões trezentos e 

setenta e seis mil quinhentos e vinte e dois euros) ao nível das receitas correntes 

e € 3.801.331,80 (três milhões oitocentos e um mil trezentos e trinta e um euros 

e oitenta cêntimos) ao nível das despesas correntes e € 1.117.410,96 (um milhão 

cento e dezassete mil quatrocentos e dez euros e noventa e seis cêntimos) ao 

nível das receitas de capital e € 1.429.082,74 (um milhão quatrocentos e vinte e 

nove mil e oitenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos) das despesas de 

capital, foi aprovada, de harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea c) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião extraordinária da Câmara 

Municipal realizada em 18 de fevereiro de 2015, tendo os originais sido assinados 

e todas as sua folhas rubricadas pelos membros presentes, a fim de ser submetida 

à aprovação da Assembleia Municipal.” ____________________________________ 

Submetida à votação, esta proposta foi aprovada, 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 do P.S.D., Nuno 

Batista e Roberto Nascimento, que apresentaram declaração de voto, que se 

transcreve, na íntegra: __________________________________________________ 

“ Os vereadores do P.S.D., Nuno Batista e Roberto Nascimento, perante a 
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proposta de Orçamento para o ano 2015 e a após análise da mesma, votam 

contra, por acharem que o investimento previsto no referido documento reflecte 

as políticas que o actual executivo pretende levar a cabo no próximo ano, as 

quais não só não vão ao encontro das linhas orientadoras do manifesto eleitoral 

apresentado pelo Partido socialista em campanha eleitoral, como estão longe de 

corresponder às propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata no 

período homólogo. _____________________________________________________ 

Reconhecemos que, tendo em conta a conjuntura financeira actual, as verbas 

hoje disponíveis são inferiores às verificadas no passado, o que, por si só, 

constitui uma dificuldade no que à elaboração de um orçamento diz respeito. ___ 

Todavia, tal facto leva a que os valores envolvidos no orçamento devam ser 

aplicados de forma cada vez mais criteriosa, a fim de que o investimento 

realizado traga retorno e resulte em mais-valias para o quotidiano dos porto-

santenses, o que, em nossa opinião, não é notório. __________________________ 

A título de exemplo, destacamos a excessiva aquisição de serviços de diversos 

âmbitos por ajuste direto, o que representa, por um lado, uma medida 

despesista, e, por outro, a falta de rentabilização dos recursos humanos do 

Município, cuja competência e capacidade para levar a efeito alguns serviços 

requisitados são, manifestamente, reconhecidas.” __________________________ 

O vereador Roberto Nascimento aproveitou o momento para desejar ao vereador 

Emanuel Melim, as maiores felicidades no seu novo cargo. ____________________ 

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 

quinze horas e trinta 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. __________________________________  

 -  

 - 

 


