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REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA A 12 DE JUNHO DE 2017
ATA N.º13/2017
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 MENEZES DE OLIVEIRA, que presidiu e os
vereadores, JOSÉ CARLOS DE MELIM, NUNO FILIPE MELIM BATISTA, EMANUEL JOSÉ
DIAS DE MELIM E PAULO ALEXANDRE VASCONCELOS SILVA. _______________________
ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se haver quórum para o funcionamento do
órgão executivo, o 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 dos
presentes, aprovar as atas das reuniões de 18 e 28 de Abril, e de 15 e 26 de Maio, na
próxima reunião de Câmara, uma vez que não foi possível apreciar o conteúdo das
mesmas com a devida antecedência, pelo facto de, tanto o Presidente, como a
Vereação e o Gabinete de Apoio à Presidência terem estado a tratar de assuntos
prioritários, nomeadamente, com os preparativos para o São João 2017. ___________
DIÁRIO DE TESOURARIA: Tomou conhecimento, o órgão executivo, do balancete
de tesouraria, relativo ao dia 09/06/2017, que acusava os seguintes saldos: _______
De dotações orçamentais: 1.134.321,12 € (um milhão, cento e trinta e quatro mil,
trezentos e vinte e um euros e doze cêntimos); ________________________________
De dotações não orçamentais: 398.872,13 € (trezentos e noventa e oito mil,
oitocentos e setenta e dois euros e treze cêntimos). ____________________________
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Interveio o Senhor Presidente, Filipe Menezes
de Oliveira, para informar que já foi apresentado o programa de S. João de 2017 e
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que o mesmo foi afixado nos locais de estilo próprios, acrescentou que, o Município
foi o principal dinamizador dos jogos, nas diversas modalidades inseridas no
programa de S. João, nomeadamente, o Golf, o Casino, o Champion Challenger, as
Setas, o Bilhar, a Jornada de Caça, a Pesca Desportiva, o Arraial do Basquete e o
Triatlo. __________________________________________________________________
Mais informou que, a Sessão Solene alusiva ao dia do Concelho terá lugar no espaço
exterior ao edifício da Câmara Municipal, com vista a proporcionar uma aproximação
entre a população e as entidades participantes, à semelhança do que já acontece
noutros Concelhos, acrescentando que o Protocolo é feito pela Câmara Municipal e
que a Presidente da Assembleia Municipal será informada da decisão do executivo,
após a reunião de Câmara. Disse ainda que, estará presente o Ministro-adjunto do
Senhor Primeiro Ministro, o Dr.º Eduardo Cabrita, e que, para além de ser o último
ano de mandato do atual executivo, é um momento que deve ser honrado e
dignificado, esperando que haja respeito institucional por parte de todos e que
honrem os pergaminhos do Município, independentemente das divergências ou da cor
política. __________________________________________________________________
Informou ainda que irá elaborar o competente relatório da oposição, previsto na Lei,
no qual serão relatados todos os episódios, dificuldades e entraves que verificou ao
longo dos últimos quatro anos e que o impediu de efetuar uma boa gestão
autárquica, com os constantes chumbos do Orçamento e do Plano, instrumentos
essenciais para o regular funcionamento da Câmara Municipal do Porto Santo,
prejudicando também a população. __________________________________________
O Senhor Presidente agradeceu a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta,
têm contribuído para que as festas populares sejam um sucesso, começando pelos
trabalhadores do Município, chefias, pelos elementos que compõem o executivo,

Livro

empresas, costureiras, e a todos os participantes das marchas, dando a possibilidade
de a Ilha do Porto Santo ganhar, tanto no ponto de vista financeiro, como também
possibilitar a continuação da identidade cultural e patrimonial. __________________
Para finalizar, no período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente apelou aos
Vereadores da oposição, o sentido de Estado que reclamam as matérias a serem
apreciadas e deliberadas na ordem do dia. ____________________________________
O Vereador, Paulo Silva, usou da palavra para solicitar ao Senhor Presidente a sua
intervenção, uma vez que o Governo Regional se encontra no momento a asfaltar a
Estrada Regional, para asfaltar também parte da descida para o Pingo Doce, e na
entrada para o estacionamento onde se encontram os autocarros, junto à Praça de
Táxis, tendo o Senhor Presidente retorquido que, mesmo havendo jurisdições
diferentes, num primeiro momento, o Governo Regional, num espírito de cooperação
entre entidades, deveria ter consultado/informado a Câmara, no âmbito das suas
competências, enquanto entidade responsável da Protecção Civil e Segurança no
Território do Concelho, que iria dar início às referidas obras de repavimentação, para
após a Câmara se pronunciar. _______________________________________________
O Vereador, Nuno Batista, interveio para dizer que, no dia do Concelho não poderá
estar presente, por motivos familiares, e mesmo que estivesse não iria, pelo facto
de, os Vereadores da oposição não serem convidados, aquando da vinda da ANAFRE,
quando o Presidente do Governo Regional e os Euro Deputados estiveram no Porto
Santo, e em outras várias situações. __________________________________________
Lamentou o facto de a política Regional nivelar-se por baixo, pelo desrespeito para
com a Câmara Municipal, estando a fazer as obras de repavimentação e não ter tido
uma palavra com o Município, e relembrou que sempre disse que havia situações em
que a Câmara teria de reclamar de outra maneira, predispondo-se a, conjuntamente

Folhas

com o executivo, reclamar a situação da escola, que continua igual. _____________
Para finalizar, desejou a todos que as festas do São João corram pelo melhor, dentro
da normalidade, que todos se divirtam e que os negócios tenham sucesso. _________
PASSOU-SE, DE SEGUIDA, À APRECIAÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS: ____________
INFORMAÇÃO: O Senhor Presidente informou que, numa manifestação de público
reconhecimento pela dedicação e empenho ao serviço do município e da sua
comunidade, a autarquia vai agraciar, no Dia do Concelho, o funcionário municipal
José António Rodrigues, que irá completar trinta e cinco anos de serviço. __________
REQUERIMENTOS: _________________________________________________________
1) Deliberar sobre o pedido apresentado por Pedro António Mendonça Rodrigues
(processo n.º 985/2017 11.03), solicitando alargamento do horário de funcionamento,
para o estabelecimento “Cabana do Camarão”, até às 06:00h de dia 14 para 15 de
agosto de 2017. ___________________________________________________________
Reprovado, por maioria, com os votos contra 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, uma vez que o pedido apresentado reporta a
um evento a levar a cabo na mesma data que um outro pedido de evento, de
semelhante natureza, já aprovado em reunião de Câmara. _______________________
2) Deliberar sobre o pedido apresentado por Severino e Jardim, Lda. (processo
n.º1110/2017 11.03), solicitando alargamento do horário de funcionamento do
estabelecimento “Porto Santo Beach Club”, no dia 13 para 14 de agosto, até às
04:00, e licença especial de ruído para a referida data. _________________________
Aprovado, 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. _______________________________________
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3) Deliberar sobre o pedido apresentado por José Manuel Gomes de Sousa (processo
n.º 1063/2017 13.04), solicitando autorização para a colocação de uma barraca para
venda de produtos hortícolas, durante os meses de julho a setembro de 2017, na Rua
Goulart Medeiros. _________________________________________________________
Aprovado, 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. _______________________________________
4) Deliberar sobre o pedido apresentado por André Guilherme Oliveira Faria
(processo n.º 1064/2017 13.04), solicitando autorização para a colocação de uma
barraca para venda de produtos regionais e locais, durante os meses de junho a
setembro de 2017, no terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo. ______
Aprovado, 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, só a partir do dia 01 de Julho de 2017 e
condicionado ao sorteio de distribuição de lugares de entre os processos aprovados
para o espaço pretendido, através de normas a aprovar em reunião de Câmara
posterior, pelo que na altura em que se verificar tal situação, poderá o local ocupado
ser alterado em conformidade. Deverá o requerente ser responsável pela limpeza do
local onde irá laborar devendo deixá-lo limpo e em boas condições de higiene. _____
5) Deliberar sobre o pedido apresentado por Ana Isabel Olival Sousa (processo n.º
1185/2017 13.04), solicitando autorização para a colocação de uma barraca para
venda de produtos hortícolas durante os meses de junho a setembro de 2017, no
terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo. ________________________
Aprovado, 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
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Vereadores, Nuno Batista e Paulo Silva, só a partir do dia 01 de Julho de 2017 e
condicionado ao sorteio de distribuição de lugares de entre os processos aprovados
para o espaço pretendido, através de normas a aprovar em reunião de Câmara
posterior, pelo que na altura em que se verificar tal situação, poderá o local ocupado
ser alterado em conformidade. Deverá o requerente ser responsável pela limpeza do
local onde irá laborar devendo deixá-lo limpo e em boas condições de higiene. _____
6) Deliberar sobre o pedido apresentado por Paróquias do Porto Santo (processo n.º
1079/2017 21.04) solicitando autorização para colocação de uma barraca nos diversos
arraiais religiosos, nos termos e datas do ponto 5) do requerimento. ______________
Aprovado, 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. _______________________________________
7) Deliberar sobre o pedido apresentado João Marcelino dos Santos (processo n.º
1115/2017 13.04), solicitando autorização e licença para a colocação de uma barraca
de “comes e bebes”, nos arraiais constantes do requerimento. ___________________
Aprovado, 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. _______________________________________
8) Deliberar sobre o pedido apresentado por Carlos Manuel Ramires dos Santos
Ramalhete (processo n.º 1114/2017 13.04), solicitando autorização para a ocupação
do domínio público, pra um evento de música ao vivo, a levar a efeito no
estabelecimento “O Rochedo”, nos dias 17 de junho de 2017. ____________________
Aprovado, 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. _______________________________________
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9) Deliberar sobre o pedido apresentado por Associação Regional de Triatlo da
Madeira (processo n.º 1122/2017 02.04) solicitando licença e aprovação para a
realização do II triatlo Sprint/V Triatlo Jovem do Porto Santo e II Campeonato
Regional de Equipas de Estafetas de Triatlo, nos dias 17 e 18 de junho, e isenção de
taxas. ___________________________________________________________________
Aprovado, 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. _______________________________________
10) Deliberar sobre o pedido apresentado do Pirotecnia Minhota – Madeira, (processo
n.º 1132/2017 07.08), solicitando licença especial de ruído, para as datas e eventos
constantes do requerimento. ________________________________________________
Aprovado, 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. _______________________________________
PROPOSTAS: O Sr. Presidente da Câmara, Filipe Menezes de Oliveira, submeteu à
apreciação e votação do órgão executivo, as seguintes propostas: _________________
1) “PROPOSTA ANÁLISE E DISCUSSÃO DO SANEAMENTO FINANCEIRO _______________
Considerando: ____________________________________________________________
A necessidade de assunção plena do pagamento pelo Município os processos judiciais
em curso, no valor de € 1.977.651,60 (um milhão novecentos e setenta e sete mil
seiscentos e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos) fruto de obras efetuadas sem
cabimento orçamental à luz da lei, por parte de executivos camarários anteriores por
executivos anteriores, que culminam em processos judiciais nos quais o Município
tem vindo a ser sistematicamente condenado (vide no quadro anexo). _____________
Da necessidade de contabilização do Edifício de Serviços Públicos do Município de
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Porto Santo, conforme ponto 3.4.2.5, do Relatório 5/2010 do Tribunal de Contas, da
Secção Regional da Madeira, constata-se que o Município ultrapassa o limite da
dívida, constante do artigo 52.º da Lei 73/2013, pelo que nos termos dos artigos 56.º
e 58.º da Lei 73/2013 de 03 de Setembro, ____________________________________
Proponho, que a Câmara Municipal delibere: __________________________________
1- Pela aprovação da concretização de um empréstimo de saneamento financeiro que
permita a reprogramação da dívida e a consolidação de passivos financeiros; _______
2- Pela aprovação da consulta a três instituições financeiras do Concelho; __________
3- Aprovação da Comissão de Avaliação das Propostas, que ora se nomeia: _________
Dra. Ana Luísa Pestana – Técnica Superior; ____________________________________
Dra. Ana Bela Santos – Técnica Superior; ______________________________________
D. Iva Santos – Coordenadora Técnica.” _______________________________________
Relativamente ao Plano de Saneamento Financeiro, o Senhor Presidente remeteu
para o teor da proposta e acrescentou que, está contextualizado, no tempo, modo e
lugar, que o Município do Porto Santo precisa de recuperar a sua saúde financeira e,
havendo muitos processos judiciais em curso, é necessário pagar a dívida feita
anteriormente, só possível com a aprovação do dito Plano. ______________________
Disse ainda que, sendo o Plano aprovado, será possível consolidar as contas e os
passivos, e tornará possível a aquisição do Edifício onde funciona a Câmara
Municipal, transferindo a propriedade da Sociedade de Desenvolvimento do Porto
Santo para a esfera do Município, cujo valor foi reduzido, substancialmente, de onze
milhões para três milhões e sessenta e cinco mil euros, materializado pelo Governo
Regional e o atual executivo camarário. _______________________________________
O Vereador Nuno Batista interveio para dizer que, apesar de no respetivo
Saneamento dizer qual a quebra resultante das receitas entre o ano de 2013 e o ano
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de 2016, na sua opinião, a previsão para o ano de 2018 deveria constar no
Planeamento, porque não poderá ser feito o Saneamento sem saber qual é a receita
efetiva no próximo ano, ressalvando que a gestão da conta feita pelo banco, é feita
no Centro de Empresas, não tendo o Vereador nada a ver em termos de parecer. ___
Mais acrescentou que, na sua opinião, antes de fazer a liquidação do PAEL,
apresentava como alternativa, o Saneamento, mas com a contrapartida de efectivar
o pagamento da taxa de All Inclusive e da taxa de dormida, estando os Vereadores da
oposição totalmente contra que seja feito agora, a três meses das novas eleições
autárquicas. ______________________________________________________________
O Senhor Presidente interveio para dizer que seria importante olhar para a análise da
posição, económica e financeira, do Município, que foi tido em conta o exercício de
2016, por ser o exercício que já foi escortinado, tanto em sede de Câmara, como em
sede de Assembleia e pelas demais entidades com competência na matéria, pois
sendo verdade que o executivo terá de ter uma preocupação, no momento, também
não deixaria de ser verdade que, olhando mais à frente, já poderia estar numa
posição muito mais complicada, pois existem muitos fornecedores que têm sido
incansáveis em esperar pelos respetivos pagamentos, tendo sido feitos acordos
judiciais e extrajudiciais, recuperando assim a credibilidade do Município. _________
Acrescentou

que,

remetendo

para

um

plano

pós-eleições,

irá

contribuir

decisivamente, não só para o “estancar da hemorragia” financeira do Município, mas
também e sobretudo o que está perspectivado para o futuro, independentemente de
quem estará á frente dos destinos do Município. ________________________________
Com efeito, existem situações que dependem, única e exclusivamente, de uma
vontade conjunta de quem quer o melhor para o Porto Santo, olhando para o
investimento a curto, médio e longo prazo. ____________________________________
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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, Nuno Batista e Paulo Silva, que remeteram para as
palavras proferidas anteriormente. ___________________________________________
2)“PROTOCOLO

DE

DESENVOLVIMENTO

DESPORTIVO

ENTRE

O

MUNICÍPIO

DO PORTO SANTO E ASSOCIAÇÃO DE TRIATLO DA MADEIRA _______________________
Considerando que: _________________________________________________________
O Município do Porto Santo, tem por fim a prossecução de uma política globalizante
de desenvolvimento desportivo que contemple e integre, de forma consequente, a
ação e propostas das diversas pessoas coletivas de direito público e privado com
atribuições no âmbito da cultura e do desporto, tendo por objetivo final o
harmonioso desenvolvimento da condição física, intelectual e moral da sociedade
através de uma prática desportiva a todos os níveis; ____________________________
Nos objetivos traçados por esta edilidade se preveja que, no quadro da
responsabilidade solidária da autarquia, escolas e movimento associativo, seja
imperioso a colaboração a nível cultural e desportivo, importando assim definir e
estruturar as condições dessa colaboração, de modo a garantir uma eficaz e
transparente mobilização e utilização dos recursos disponíveis, mediante a
celebração de protocolos. __________________________________________________
Nos termos da lei, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1, artigo 33.º da Lei
75/2013, de 12 de Setembro, esta é uma atribuição do Município do Porto Santo no
que diz respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das populações
respetivas e, designadamente, à educação, cultura, desporto, ocupação de tempos
livres e segurança; _________________________________________________________
Proponho, que a Câmara Municipal delibere: ___________________________________
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1 – Celebrar o presente Protocolo de Cooperação com a Associação Regional de
Triatlo da Madeira, para o ano de 2017, nos exatos termos descritos na minuta em
anexo; ___________________________________________________________________
2 - Aprovar a referida minuta e delegar os poderes de representação do Município no
Sr. Presidente da Câmara, Filipe Emanuel Menezes de Oliveira, para outorga do
respetivo Protocolo; _______________________________________________________
3 – Os encargos, emergentes desta ação, no montante de €700,00 (setecentos euros)
e que asseguram a execução do presente contrato encontram-se inscritos, para o
efeito, no Orçamento da Câmara Municipal do Porto Santo, na rubrica da
classificação 0103/05010301.” _______________________________________________
O Senhor Presidente usou da palavra para dizer que a proposta ia de encontro ao que
já havia sido prometido à Associação, uma vez que o referido desporto atrai muita
gente à ilha, e que, ao contrário de muitas outras, não solicita valores elevados. ____
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 a
abstenção dos Vereadores, Nuno Batista e Paulo Silva. __________________________
DELIBERAÇÕES DIVERSAS: __________________________________________________
1) “ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 - ENCERRAMENTO - A proposta de
Orçamento para o ano de 2017, que importa na receita o total de € 4.983.615,64
(quatro milhões novecentos e oitenta e três mil seiscentos e quinze euros e sessenta
e quatro cêntimos) e na despesa o total de € 4.885.575,33 (quatro milhões oitocentos
e oitenta e cinco mil quinhentos e setenta e cinco euros e trinta e três cêntimos) e
que prevê a dotação de € 4.832.496,64 (quatro milhões oitocentos e trinta e dois mil
e quatrocentos e noventa e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) ao nível das
receitas correntes e € 4.373.533,05 (quatro milhões trezentos e setenta e três mil
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quinhentos e trinta e três euros e cinco cêntimos) ao nível das despesas correntes e €
151.119,00 (cento e cinquenta e um mil cento e dezanove euros) ao nível das
receitas de capital e € 512.042,28 (quinhentos e doze mil e quarenta e dois euros e
vinte e oito 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 ordinária da Câmara Municipal realizada em 12 de junho de 2017, tendo os
originais sido assinados e todas as suas folhas rubricadas pelos membros presentes, a
fim de ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal.” ___________________
Sobre esta proposta, o Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, usou da palavra
para lamentar o sucedido na última Assembleia Municipal, uma vez mais, por parte
de quem tem responsabilidades na matéria, referindo-se a todos os autarcas que já
passaram pela Câmara, independentemente das funções que exerceram, não terem o
cuidado de alertar a Chefe de Divisão, Dr.ª Elma Rodrigues, o Presidente da Câmara,
quando detectaram um erro, material, podendo assim o mesmo ser corrigido a fim de
ser possível apreciar o ponto. Ao contrário do que seria de esperar, não disseram
nada, mostrando, claramente, má fé. ________________________________________
Continuou dizendo que, a Dr.ª Elma Rodrigues, é coadjuvada por vários recursos
humanos, no que diz respeito à contabilidade e finanças, pela trabalhadora, Dr.ª
Luísa Pestana, que reviu toda a documentação, e, existindo algum erro, a
responsabilidade é de todos. ________________________________________________
Para finalizar, apelou para que, caso seja detectado algum erro, avisem com
antecedência, para que, em vez de fazerem de um erro, um “forrobodó”, seja feito
um bom trabalho, para o bem de toda a população porto-santense. _______________
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
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os votos contra dos Vereadores, Nuno Batista e Paulo Silva. ______________________
2) “OPÇÕES DO PLANO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS QUADRIÉNIO
2017/2020 - ENCERRAMENTO - As Propostas de Opções do Plano e de Plano Plurianual
de Investimentos, para o quadriénio de 2017/2020, que prevêem uma dotação
definida em orçamento para o próximo ano no valor de € 284.856,28 (duzentos e
oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis euros e vinte e oito cêntimos),
foram aprovadas, 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 ordinária da Câmara Municipal realizada
em 12 de junho de 2017, tendo os originais sido assinados e todas as sua folhas
rubricadas pelos membros presentes, a fim de serem submetidas à aprovação da
Assembleia Municipal.” _____________________________________________________
Relativamente à presente proposta, e à proposta de orçamento, onde se traça as
grandes opções do Plano, numa perspectiva de, curto, médio e longo prazo, o Senhor
Presidente acrescentou que, estariam em causa fundos comunitários, nomeadamente
ligados ao Ecoturismo, à reabilitação urbana e a outros fundos, e que, se os
instrumentos continuarem a serem reprovados, irá transparecer para a opinião
pública por que razão é que o Município do Porto Santo não logrou sucesso em
conseguir os respectivos fundos, da União Europeia. ____________________________
Após o Vereador, Nuno Batista, questionar onde estaria esses investimentos, no Plano
Plurianual, o Senhor Presidente esclareceu quais as rubricas. _____________________
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
os votos contra dos Vereadores, Nuno Batista e Paulo Silva. ______________________
3) Ratificar o despacho do Sr. Presidente, que recaiu sobre o pedido apresentado por
Hélio Roberto Lino Rodrigues solicitando alargamento do horário de funcionamento
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do estabelecimento “Hélios Bar” (processo n.º 1094/2017 11.03), até às 04:00 de dia
10 para 11 de junho, para realização do “Arraial de Santo António 2017”. __________
Ratificado, 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. _______________________________________
4) Ratificar o despacho do Sr. Presidente, que recaiu sobre o pedido apresentado por
Rodrigues Bar/Restaurante – Sociedade Unipessoal (processo n.º1180/2017 07.12),
solicitando licença especial de ruído para o Bar “Moinho das Lombas”, até às 02:00
de dia 10 para 11 de junho de 2017. __________________________________________
Ratificado, 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. _______________________________________
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 Presidente do órgão executivo, e por mim,
_________________________ Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, na
qualidade invocada. _______________________________________________________
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