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REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA A 01 DE ABRIL DE 2015
ATA N.º 08/2015
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, LILIANA CATARINA RIBEIRO
CATALÃO, PAULO ALEXANDRE VASCONCELOS SILVA e JOSÉ CARLOS DE MELIM. ____
ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se haver quórum para o funcionamento
do órgão executivo, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião pelas catorze
horas e vinte 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 31/03/2015, que acusava os seguintes
saldos: ________________________________________________________________
De dotações orçamentais: 2.496.186,46 € (dois milhões, quatrocentos e noventa
e seis mil, cento e oitenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos); ____________
De dotações não orçamentais: 81.234,35 € (oitenta e um mil, duzentos e trinta
e quatro euros e trinta e cinco cêntimos). __________________________________
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Interveio o presidente Filipe Menezes
de Oliveira para enaltecer a excelente organização dos trabalhadores da Câmara
Municipal, no que diz respeito à Páscoa, pela ornamentação no centro da Cidade
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tendo sido, uma vez mais, uma notável amostra a quem nos visita. _____________
Louvou, de igual modo, o evento “Challenge Champion”, toda a organização,
evidenciando a grande proporção que o mesmo está a assumir, enriquecendo a
economia, a nível de mecânica, comércio e sobretudo o facto de atrair
madeirenses e estrangeiros que estarão interessados em participar em eventos
futuros. _______________________________________________________________
Informou o órgão executivo sobre a divulgação levada a efeito, com a colaboração
da Câmara de Lisboa, com campanha e divulgação da ilha do Porto Santo em
Mupi’s na cidade de Lisboa, a custo zero. __________________________________
O vereador Carlos Melim interveio para comunicar da reunião tida com o IPM –
Iluminação Pública da Madeira, fruto de um intercâmbio, onde foi discutida a
mudança das lâmpadas e armações da iluminação pública de dois troços de
estrada a fim de reduzir custos. __________________________________________
O vereador Nuno Batista fez uma breve alusão à forma como foram realizados os
trabalhos alusivos à Páscoa, elogiando o excelente trabalho por parte dos
trabalhadores da Câmara, bem como a realização da prova “Challenge
Champion”. ___________________________________________________________
Propôs ainda que, à semelhança de anos anteriores, se realizasse um intercâmbio,
desta vez com a ilha dos Açores. __________________________________________
Ainda, no período antes da ordem do dia, foi proposta a inclusão de um ponto na
ordem de trabalhos, nos termos do n.º 2 do artigo 50.º, da Lei n.º 75/2013 de 12
de Setembro, referente ao pedido do Grupo de Folclore do Porto Santo, para a
realização da VI Corrida de Carrinhos de Deslizar, no dia 04 de abril de 2015, de
acordo com o parecer favorável da Polícia de Segurança Pública. ______________
Foi deliberado, por maioria, a inclusão do ponto, com os votos favoráveis do

Livro

presidente, Filipe Menezes de Oliveira e dos vereadores Carlos Melim e Liliana
Catalão, e com a abstenção dos vereadores Nuno Batista e Paulo Silva. _________
PASSOU-SE, DE SEGUIDA, À APRECIAÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS: ________
REQUERIMENTOS DIVERSOS: Foram presentes os requerimentos a seguir
indicados, tendo o órgão executivo, deliberado, nos termos que se segue: _______
1) REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MOSTRAS – Deferir o pedido da Associação Cívica
“Somos Porto Santo” (Proc. 1353/2015-1.1.13.4), para a concessão de
prorrogação de autorização para realização de mostras de artesanato, produtos
agrícolas e artigos usados, no Largo do Pelourinho, durante os fins de semana
(sábados e domingos), pelo prazo de um ano. _______________________________
Esta deliberação foi tomada, por unanimidade, com os votos favoráveis do
presidente Filipe Menezes de Oliveira e dos vereadores, Nuno Batista, Paulo Silva,
Liliana Catalão e Carlos Melim. ____________________________________________
2) Deferir o pedido de José António Rodrigues., (Proc. 1491 e 1492/20151.1.11.3), para concessão de licença de ocupação do domínio público com a
instalação de um quiosque e esplanada, na Praça 24 de junho, de 1 de abril a 31
de dezembro de 2015). __________________________________________________
Esta deliberação foi tomada, por maioria, com os votos favoráveis do
presidente Filipe Menezes de Oliveira e dos vereadores, Nuno Batista e Paulo
Silva, e com a abstenção da vereadora Liliana Catalão. Não esteve presente no
momento da discussão nem da sua votação na parte que lhe respeita, o vereador
Carlos Melim, por ter invocado impedimento, uma vez que o requerente é seu
familiar. _______________________________________________________________ .
3) Deferir o pedido do Grupo de Folclore do Porto Santo, (Proc. 1095/20151.1.2.4) para a realização da VI Corrida de Carrinhos de Deslizar, no dia 04 de
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abril de 2015, de acordo com o parecer favorável da Polícia de Segurança Pública
e conquanto se encontrarem cumpridas as condicionantes do referido parecer. __
Esta deliberação foi tomada, por unanimidade, com os votos favoráveis do
presidente Filipe Menezes de Oliveira e dos vereadores, Nuno Batista, Paulo Silva,
Liliana Catalão e Carlos Melim. ___________________________________________
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. __________________________________
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