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INFORMAÇÃO N.º 05/2020
Em cumprimento do disposto na alínea c), n.º 2, artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, nomeadamente:
c) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da atividade desta e
da situação financeira do município, a qual deve ser enviada ao presidente da assembleia municipal com a antecedência mínima de cinco
dias sobre a data do início da sessão.

I - ATIVIDADE MUNICIPAL
A presente informação da atividade municipal reflete sucintamente, numa ótica de
informação e transparência, as atividades da Câmara Municipal e deste Município. Esta
informação é elaborada conjuntamente pelas chefias da autarquia e coordenada pelo
Presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos. Resulta da atividade municipal entre os dias
16 de setembro e 30 de novembro de 2020. Recordamos que a última sessão de
Assembleia Municipal foi realizada a 28 de setembro de 2020.
1 – REUNIÕES DE CÂMARA MUNICIPAL:
O órgão Executivo da Câmara Municipal reuniu nas seguintes datas:
•

Reunião Ordinária Pública n.º 18/2020, de 29 de setembro;

•

Reunião Ordinária n.º 19/2020, de 6 de outubro;

•

Reunião Ordinária Pública n.º 20/2020, de 21 de outubro;

•

Reunião Ordinária n.º 21/2020, de 3 de novembro;

•

Reunião Ordinária Pública n.º 22/2020, de 17 de novembro;

•

Reunião Ordinária n.º 23/2020, de 30 de novembro;

2 – OUTRAS REUNIÕES DO PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL
2.01 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu em audiência, no Gabinete da
Presidência, no dia 21 e 30 de setembro de 2020, a administração da Porta 33,
Cecília Freitas e Maurício Reis, para abordar assuntos de interesse comum e
colaboração institucional, de acordo com o protocolo instituído entre as partes, bem
como com a candidatura Connecting Dots - Mobilidade Artística e Desenvolvimento de
Públicos e candidatura ao financiamento EEAGrants, para a Escola da Vila.
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2.02 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu em audiência, no Gabinete da
Presidência, no dia 21 de setembro de 2020, representantes da ONG AIDGLOBAL,
Sofia Lopes e Nuno Mira, com o intuito de fazer o balanço da colaboração entre o
Município e aquela ONG, bem como para a promoção dos desígnios ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável) e o Projeto Porto Santo Sem Lixo Marinho. O Chefe de
Gabinete esteve presente neste encontro.
2.03 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu em audiência, no Gabinete da
Presidência, no dia 22 de setembro de 2020, o presidente do Ginásio Clube do Porto
Santo, Bruno Rodrigues, para abordar a organização da prova do campeonato
regional de ciclismo de estrada, (evento que deveria ter sido realizado no dia 15 de
novembro, entretanto cancelado por motivo de COVID-19) e o apoio do Município do
Porto Santo. O Vice-presidente e o Chefe de Gabinete estiveram presentes na reunião.
2.04 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no Aeroporto do Porto Santo, no
dia 24 de setembro de 2020, em reunião de trabalho com o Diretor do Aeroporto,
Roberto Santa Clara e a sua equipa, para abordar assuntos de interesse comum
relacionados com a segurança das instalações aeroportuárias, bem como, para a
reparação de estrada municipal, junto ao Parque Empresarial do Porto Santo, foi
acompanhado pelo seu Chefe de Gabinete.
2.05 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu, no Gabinete da Presidência, no dia
30 de setembro de 2020, os representantes dos partidos políticos, Roberto Silva
(PSD) e Teresa Leão (PS) para abordar as Eleições (delegados) para a Eleição da
Assembleia Legislativa dos Açores, no atinente à seção de voto na Câmara Municipal.
2.06 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu em audiência, no Gabinete da
Presidência, no dia 30 de setembro de 2020, o presidente do Sporting Clube do Porto
Santo, Vanessa Solimo, para abordar assuntos de interesse comum, nomeadamente, no
que se refere ao apoio institucional e o protocolo desenvolvimento desportivo. O Vicepresidente e o Chefe de Gabinete estiveram presentes na reunião.
2.07 – A vereadora Sofia Santos, em representação do Presidente de Câmara
Municipal recebeu a AICTPS e os seus representantes legais, na sala de sessões, no dia
13 de novembro, com o intuito de abordar as dificuldades atuais do sector empresarial
da ilha do Porto Santo, decorrente da pandemia de COVID-19. Foram analisados
temas relacionados com os transportes aéreos e os custos dos transportes de
mercadorias entre a ilha, a Madeira e o território português, entre outros.
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2.08 – O Presidente de Câmara Municipal participou em reunião por videoconferência,
com o Secretário Regional de Saúde, Pedro Ramos, o Presidente do IASAUDE,
Herberto Jesus e com os presidentes de CM da RAM, a propósito da evolução da
pandemia de COVID-19, na RAM e as medidas a adotar pelo Governo e pelos
Municípios. Os encontros decorreram nos dias 7 e 14 de outubro e 11 de novembro,
estando agendada nova videoconferência de ponto de situação para o próximo dia 2
de dezembro.
2.09 – O Presidente de Câmara Municipal participou em duas reuniões, por
videoconferência, no dia 15 e 22 de outubro, com o Presidente da Associação de
Promoção da Madeira, Nuno Vale e a sua equipa, a propósito as medidas para a
promoção da ilha do Porto e da evolução da pandemia de COVID-19, na RAM, bem
como a distinção de Reserva da Biosfera que a UNESCO atribuiu à ilha do Porto Santo,
no último dia 28 de outubro de 2020. Participou no evento online, o Adjunto da VicePresidência, Roberto Silva e o Chefe de Gabinete, Élvio de Sousa.
2.10 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu, em audiência, no Gabinete da
Presidência, no dia 19 de outubro de 2020, o pároco do Porto Santo, Hugo Gomes,
para abordar assuntos de interesse comum e colaboração com a Igreja Católica, bem
como os planos de contingência nas igrejas locais e no Lar de Idosos.
2.11 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu, no Gabinete da Presidência, no dia
22 de outubro e 4 e 13 de novembro de 2020, o adjunto do Vice-Presidente do
Governo Regional, Roberto Silva, para abordar assuntos e projetos de interesse
comum, bem como as questões inerentes ligadas à pandemia COVID-19, os seus efeitos
no concelho e as diversas medidas criadas pelo Governo Regional da Madeira para os
mitigar. Abordou-se ainda a formação e que o Gabinete da VP no Porto Santo passa a
ser uma entidade formadora. Abordou-se a importância do início da discussão e da
necessidade de revisão do PDM do Porto Santo, bem como das obras necessárias aos
interesses comuns de ambas as instituições. Foram ainda abordados o galardão
atribuído pela UNESCO, e os apoios do Governo Regional: FAROL (Fundo de Apoio
Regional a Organizações Locais) e o FEAS (Fundo de Emergência para Apoio Social).
2.12 – O Presidente de Câmara Municipal visitou e reuniu, no dia 23 de outubro, com a
Farmácia do Porto Santo, Sofia Antunes, associada da Associação Nacional
das Farmácias, no sentido de percecionar a forma com a referida instituição contribui
diariamente para a satisfação da população, especialmente, no contexto de pandemia,
em que vivemos. O autarca referiu a esse propósito que o trabalho conjunto entre os
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diversos intervenientes na política da saúde é essencial para o desenvolvimento de
novas respostas em saúde, mais eficientes e mais centradas nas pessoas.
2.13 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu, em audiência, no Gabinete da
Presidência, no dia 2 de novembro de 2020, o presidente da Associação dos
Industriais de Táxi da Madeira (AITRAM), António Loreto, para abordar assuntos de
interesse comum e colaboração com os industriais de táxis. O presidente da AITRAM
afirma que o setor está a passar por dificuldades e que piorou com a pandemia da
COVID-19, no caso do Porto Santo, agravado pela manifesta ausência de turistas.
2.14 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu, no seu Gabinete da Presidência, no
dia 10 de novembro de 2020, a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania,
Augusta Aguiar, para abordar assuntos de interesse comum e colaboração no âmbito
dos projetos FAROL (Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais) e o FEAS (Fundo
de Emergência para Apoio Social), cujo objetivo essencial é colmatar as carências
sociais da comunidade local, advindas das consequências socioeconómicas, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Foram abordados ainda o Programa de Recuperação
de Imóveis Degradados (PRID), bem como a realização de uma sessão de
esclarecimento para os técnicos, sobre os diversos programas da Investimentos
Habitacionais da Madeira (IHM). Estiveram presentes na reunião, o adjunto do VicePresidente do Governo Regional, Roberto Silva, o presidente da IHM, Bruno Pereira, o
Vice-presidente da CM, Pedro Freitas e o Chefe do Gabinete, Élvio Sousa.
Posteriormente realizou-se uma sessão de esclarecimento aos interessados, no auditório
da autarquia e procedeu-se a uma visita ao CAO Porto Santo e ao Bairro dos
Professores.
2.15 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu, em audiência, no Gabinete da
Presidência, no dia 11 de novembro de 2020, o diretor da Unidade Operacional de
Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, Nelson Carvalho, para
abordar assuntos no âmbito da sessão de esclarecimento sobre "Cannabis, dos mitos à
realidade", que se realizou na parte da tarde e ainda no âmbito do Conselho Municipal
de Segurança.
2.16 – O Presidente de Câmara Municipal participou, em videoconferência, promovida
pela ACIF, no dia 19 de novembro de 2020, em reunião que juntou aquela Associação,
Governo Regional, Aeroportos da Madeira, Porto Santo Line, operadores e companhias
aéreas, com o propósito de operacionalizar uma estratégia conjunta, sobre a utilização
do aeroporto do Porto Santo e do transporte marítimo, como formas de apoio aos
condicionamentos do Aeroporto da Madeira causados pelo mau tempo e ventos fortes.
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira  9400 -162 Porto Santo  Telefone: 291 980 640/646  Fax: 291 982 860  NIF: 511 236 425  e-mail oficil: geral@cm-portosanto.pt
site oficial: https://cm-portosanto.pt/  Redes sociais oficiais: Facebook: municipioportosanto  YouTube: municipioportosanto  instagram: municipio.portosanto/  twitter: @cm_portosanto

MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

2.17 – O Presidente de Câmara Municipal recebeu, no Gabinete da Presidência, no dia
24 de novembro de 2020, o Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, Humberto Vasconcelos e adjunto da VP, Roberto Silva no gabinete da
Presidência, para abordar assuntos de interesse comum e colaboração institucional. O
autarca foi informado sobre o ponto de situação dos projetos daquela Secretaria
Regional, em especial, sobre o Caminho Agrícola das Areias, que se encontra em fase
de conclusão. Depois do encontro, o autarca participou na abertura do Balcão de
atendimento personalizada da SRAP, no Posto de Atendimento ao Cidadão e na
reunião com a Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo.
3 – RECEÇÕES E EVENTOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no dia 24 e 25 de setembro, numa
sessão de esclarecimento e divulgação da candidatura da ilha do Porto Santo a
Reserva da Biosfera da UNESCO, dinamizada pela Câmara Municipal e Gabinete da
Vice-Presidência do Governo no Porto Santo, tendo sido realizada no Centro de
Congressos. Estas duas ações dirigiram-se à comunidade local e à comunidade escolar.
Na ocasião e pela pertinência, o Presidente da Câmara Municipal referiu-se ao grande
trabalho efetuado pela equipa coordenadora do projeto, bem como mencionou o
programa Biosfera Porto Santo, na RTP-Madeira, que estreou no dia 3 de agosto de
2020, num total de oito programas. Uma produção local da Ilhavisão para a RTPMadeira, que contou com o apoio da RTP-Madeira, Governo Regional da Madeira,
Pestana Hotel Group, Hotel Vila Baleira e, evidentemente, do Município do Porto Santo
e foi uma forte aposta na promoção e divulgação da nossa ilha no circuito de televisão
e nas redes sociais. No dia 21 de outubro, decorreu nova sessão do Grupo de Trabalho
da candidatura, a propósito da distinção da UNESCO, que contou com a presença,
online, do presidente da Câmara.
3.2 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no dia 12 a 14 de outubro, na
sessão arranque do Projeto LIFE DUNAS (LIFE19 CCA/PT/001178), que juntou os
parceiros no auditório da Câmara Municipal. Uma iniciativa que decorre de uma
candidatura realizada no âmbito da estratégia do Governo Regional para o combate
às Alterações Climáticas, face à elevada vulnerabilidade das regiões insulares. Este
Projeto visa o aumento da resiliência dos ecossistemas dunares e da praia. A intenção é
assegurar, iniciando já́ em 2021, a reposição dum cordão dunar, num local onde este já́
é praticamente inexistente. Este é um Projeto que visa a aumento da resiliência dos
ecossistemas dunares e da praia. Este projeto com financiamento de 55% pelo
programa LIFE da Comissão Europeia, tem um orçamento previsto a rondar os 3 milhões
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de euros. Este é o primeiro LIFE CLIMA para a Madeira, tendo a duração de 5 anos
(2020-2025). A Câmara Municipal do Porto Santo, entre outras entidades, envolveu-se
naturalmente neste projeto desde a primeira hora. O momento foi assinalado com uma
iniciativa que juntou todos os elementos dos vários parceiros do Projeto: Secretaria
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC),
Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA), Instituto das
Florestas e conservação da Natureza (IFCN), Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL), Município do Porto Santo (CMPS) e Gabinete do Vice-Presidente no
Porto Santo (GVPPS), na área de intervenção – Lagoa – Porto Santo.
3.3 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no dia 28 de setembro, na
cerimónia de atribuição à ilha do Porto Santo, do galardão Reserva da Biosfera, pela
UNESCO, em formato videoconferência, diretamente de Paris, onde fez a sua
intervenção de consagração. Acompanhou-o a Secretária Regional do Ambiente, Susana
Prada, o adjunto da VP, Roberto Silva, o Presidente do IFCN, Manuel Filipe e as
presidentes da Assembleia e da Junta, Fátima Silva e Joselina Melim. Na parte da
tarde, houve o descerramento da placa alusiva e a plantação de um Barbusano, no
jardim, junto ao edifício do Tribunal. A candidatura, submetida em setembro do ano
passado foi aprovada pelo Conselho Internacional de Coordenação do Programa "O
Homem e a Biosfera – MAB" da UNESCO. Com esta inscrição eleva-se para 12 o
número de Reservas da Biosfera Portuguesas na Rede Mundial da UNESCO. Esta
classificação e enorme distinção projeta o território a nível internacional pela
valorização dos valores intrínsecos, serviços e produtos locais, pela promoção da
economia de baixo carbono e circular, elevando significativamente a geração de valor
e a sustentabilidade ambiental, com ganhos expressivos para os residentes e visitantes.
A Rede Mundial de Reservas da Biosfera é um instrumento único de cooperação
internacional através da partilha de conhecimentos, troca de experiências, construção de
capacidades e promoção das melhores práticas. É uma rede internacional dinâmica e
interativa, constituída por mais de 700 reservas, que visa implementar ações que
contribuam para uma relação harmoniosa entre os seres humanos e a natureza numa
vasta gama de contextos. As Reservas da Biosfera são definidas pela UNESCO como
laboratórios vivos, onde se desenvolvem como funções principais, a conservação de
paisagens, ecossistemas e espécies, e o desenvolvimento sustentável a nível social,
económico, cultural e ecológico, atuando como plataformas de investigação,
monitorização, educação e sensibilização. Toda a informação adicional encontra-se em:
•

Site oficial CM Porto Santo

•

Site oficial da Candidatura e da ilha do Porto Santo Reserva da Biosfera
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•

Youtube Oficial do Município do Porto Santo

•

Rede Social Instagram

•

Rede Social Facebook

3.4 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no dia 15 de outubro, na
exposição de fotografia "Bem-estar é um lugar à beira mar... no Porto Santo"
patente ao público, no centro da cidade, com a presença da vereadora Sofia Santos e
das autarcas Fátima Silva e Joselina Melim e ainda na Exposição de fotografia
"Cachalote", no dia 19 de outubro. A exposição “Cachalote – O embaixador dos
oceanos nos mares da Madeira” retrata a presença do cachalote nos mares da
Madeira, através de 19 fotografias captadas por investigadores do Centro de Ciências
do Mar e do Ambiente, polo da Madeira, Observatório Oceânico da Madeira e por
empresas marítimo-turísticas. Esta espécie emblemática dos nossos mares sempre inspirou
histórias fantásticas, mas o seu estatuto de vulnerável exige medidas de conservação.
Neste sentido, o objetivo da exposição foi contribuir para a divulgação desta espécie e
para a consciencialização sobre a sua vulnerabilidade. A exposição foi concebida no
âmbito do “Whale Tales Project”, um projeto financiado pelo FUNDO para a
Conservação dos Oceanos, criado pelo Oceanário de Lisboa e pela Fundação Oceano
Azul e decorreu com a colaboração da Asembleia Municipal do Porto Santo.
3.5 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no dia 11 de novembro, na
conferência sobre "Cannabis, dos mitos à realidade", promovida pela autarquia e com
o apoio do Governo Regional da Madeira, com a presença do diretor da Unidade
Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, Nelson
Carvalho. A par da intervenção de Nelson Carvalho, interveio também, mas por
videoconferência, o Professor Rui Loureiro, especialista em indústria farmacêutica. O
evento decorreu na sala de sessões da Câmara Municipal do Porto Santo, às 17h30
para as entidades e às 18h30 para o público em geral, com participação limitada,
estando sujeita a confirmação, devido às restrições no âmbito da pandemia de COVID19. A sessão foi gravada e está disponível nos canais oficiais do Município do Porto
Santo, para que seja possível informar de forma fundamentada para esclarecer
corretamente a população. Poderá assistir comodamente no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=f1OH9hEN7FQ

3.6 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no dia 19 de novembro, na sala
de sessões da Câmara Municipal, com a vice-presidente do IHM, Vanessa Azevedo e
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a sua equipa, numa sessão de esclarecimentos sobre os programas de apoio
habitacional da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, destinada
a trabalhadores do Posto de Atendimento do Cidadão daquela ilha e de outras
entidades locais, como a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e o serviço da
Segurança Social. Esta iniciativa, que contou com a apoio e participação do Presidente
da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos e do Adjunto do Vice-Presidente do Governo
Regional no Porto Santo, Roberto Silva, teve como objetivo dar a conhecer as várias
medidas disponibilizadas pela IHM, bem como clarificar destinatários, critérios e
procedimentos de candidaturas, de modo a que as instituições locais possam prestar
toda a informação aos agregados familiares que procurem os serviços. Recorde-se que
a IHM possui, naquela ilha, dois complexos de habitação social, nomeadamente o Bairro
dos Professores e o Bairro das Matas, totalizando 29 fogos, com uma população
estimada em 63 pessoas. Importa referir que, devido à situação de paralisia económica
decorrente da pandemia originada pela COVID-19, o valor estimado da isenção das
rendas habitacionais entre abril e dezembro de 2020, no Porto Santo, ascende a 12,5
mil euros. Informação adicional: Esclarecimentos no Porto Santo sobre apoio habitacional
3.7 – O Vice-Presidente de Câmara Municipal, em representação do Presidente,
participou, no dia 19 de novembro, na plantação de espécies Autóctones e Endémicas
em Jardim Municipal, na rotunda de São Pedro, no âmbito da proposta final da
Assembleia Municipal Jovem do Porto Santo, do ano letivo 2018/2019. O Município
comprometeu-se em cumprir a referida medida, tendo sido selecionada aquela rotunda
para o efeito. Foi criado um projeto para a referida rotunda, tendo sido desenhadas,
com pedras, as seis velas de um moinho de vento, onde foram colocadas diferentes
plantas endémicas do Porto Santo, em homenagem ao nosso património natural e
cultural. Neste sentido, e tendo em conta que no dia 23 novembro comemora-se o Dia
da Floresta Autóctone, foi concretizado num ato simbólico, a plantação de espécies
autóctones, disponibilizadas pela Vice-presidência do Governo Regional, juntamente
com todos os intervenientes do projeto.
3.8 – O Presidente de Câmara Municipal esteve presente, no dia 23 de novembro, na
sala de sessões da Câmara Municipal, na Sessão de assinatura de Protocolos de
desenvolvimento desportivo com os diversos clubes locais. Decorreu, na sala de
sessões da Câmara Municipal, a assinatura dos protocolos desportivos, entre o Município
do Porto Santo e diversas instituições desportivas local, no valor de 19.000€. Estes
protocolos de desenvolvimento desportivo foram aprovados por unanimidade, na
reunião de Câmara do dia 17/11/2020, com as instituições desportivas locais,
nomeadamente as seguintes: Basquete Clube do Porto Santo (3.500€), Ginásio Clube
Porto Santo (2.500€), Clube Naval do Porto Santo (4.000€), Associação Desportiva
"Os Profetas" (2.000€), Sporting Club do Porto Santo (5.000€) e ainda com a
Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (2.000€), tendo sido
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cabimentado uma verba de 19.000€. Recorde-se ainda que foi aprovada, por
unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, para a atribuição de um apoio
financeiro ao Atleta Henrique Drumond no valor de €1500,00 para ajuda na aquisição
do material necessário à prática da modalidade de equitação. Os vereadores
aprovaram, do mesmo modo, a proposta de apoio na aquisição de material de golfe
ao atleta, natural do Porto Santo, João Pedro Paixão, de 17 anos, no valor de
1.483,05€. A Câmara Municipal conta apoiar em 2021, outros atletas locais que se têm
destacado na prática desportiva, nos planos regionais e nacionais. Na sessão esteve
presente a Chefe de Divisão Administrativa, Anabela Santos.
4 – CONVITES DIVERSOS DIRIGIDOS AO PRESIDENTE DA CÂMARA
4.01 - O Presidente de Câmara Municipal participou no dia 23 de setembro, na
abertura do Festival Colombo, a convite do Secretário Regional do Turismo Cultura,
Eduardo Jesus e da Diretora Regional de Turismo. Este ano, o evento foi diferente dos
moldes atuais, fruto das contingências da pandemia de COVID-19. Recorde-se que a 7
de setembro, decorreu numa reunião de trabalho entre a Câmara e Governo, a
propósito deste evento realizado de 23 a 27 de setembro, sob fortes medidas de
contingência. Estiveram presentes nesta reunião, que decorreu na GVPPS, a Diretora
Regional do Turismo, Dorita Mendonça, o adjunto do Sr. Vice-Presidente do GRM,
Roberto Silva e o Chefe de Gabinete, Élvio Sousa.
4.02 – O Presidente de Câmara Municipal participou nas Jornadas Locais, nos dias 2 e
3 de outubro, dinamizada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que decorreu no Centro
Cultural e de Congressos. A presença do presidente da Câmara serviu para identificar
as preocupações sentidas no concelho e ainda para ouvir outros autarcas e forças vivas
locais, por forma a transmitir matérias de maior interesse por parte da sociedade civil.
Estiveram em debate temas ligados à economia, em especial à hotelaria, restauração,
comércio e investimento público.
4.03 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no 2 de outubro de 2020, na
inauguração da sede da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto
Santo (AICP - Porto Santo), a convite desta, evento que contou com a presença do Vicepresidente do Governo Regional, Pedro Calado, da Presidente da Assembleia
Municipal, Fátima Silva, o Vice-presidente da Câmara, Pedro Freitas, o vereador José
António Castro e muitas outras individualidades locais e regionais.
A AICTPS - Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo procura
contribuir para o desenvolvimento da ilha e das suas atividades económicas,
salvaguardando os interesses das empresas porto-santenses e passa a funcionar nas
instalações do parque de campismo.
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4.04 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no 3 de outubro de 2020, na
cerimónia de entrega de material ao Corpo de Bombeiros do Porto Santo, no quartel
dos Bombeiros Voluntários, a convite do Governo Regional da Madeira, evento que
contou com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, nomeadamente,
um posto médico avançado e material de trauma. Um investimento na ordem dos 18 mil
euros que dota os bombeiros do Porto Santo com mais instrumentos de trabalho de
forma a assegurar uma melhor resposta ao nível da prestação do socorro. Este
investimento acresce à nova viatura de Comando Tático, no valor de 40.000€,
destinado ao reconhecimento e comando das operações, capacitando o comandante
das operações de socorro de tal recurso até então inexistente. Recorde-se ainda que a
Câmara Municipal do Porto Santo tem investido naquela associação, uma verba anual
de 105.000,00€, através de protocolo de cooperação técnica e financeira. O evento
contou com a presença da Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, o Vicepresidente da Câmara, Pedro Freitas e do Adjunto da VP, Roberto Silva.
4.05 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no 6 de outubro de 2020, na
cerimónia de abertura do ano letivo 2020/2021, da Universidade Sénior do Porto
Santo, a convite do Gabinete da Vice-Presidência do Governo Regional, evento que
contou com a presença da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta
Aguiar, da Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva e da Presidente da Junta
de Freguesia, Joselina Melim. A Universidade Sénior é um projeto social, que nasceu de
uma feliz parceria entre a Junta de Freguesia e a extinta DRAPS, e serve
essencialmente, para dar ritmo à vida dos nossos seniores que envolve atualmente o
Gabinete da Vice-Presidência, a Junta local e conta com o apoio do Câmara Municipal.
4.06 – O Presidente de Câmara Municipal participou, no 8 de outubro de 2020, no
Destacamento do Porto Santo (DPS), a convite do RG3 e do Comandante Coronel
Figueiredo, na cerimónia de homenagem e condecoração da medalha de ouro de
comportamento exemplar, ao Sargento Chefe Henrique Oliveira. A história do
Sargento Oliveira, funde-se praticamente com a história do DPS, que serviu o Exército
Português e aquele Destacamento desde finais de 1989 até ao ano de 2016. Foi
responsável e comandante daquela unidade até entrar na reserva. O Presidente
assistiu, com honra e agrado, à homenagem pelo Exército Português ao Sargento Chefe
Infantaria Henrique Oliveira, pela exemplar conduta moral e disciplinar, zelo pelo
serviço e comprovado espírito de lealdade, por 30 anos de serviço efetivo sem
qualquer pena disciplinar ou criminal. O Chefe do Gabinete acompanhou o Presidente
da Câmara, nesta cerimónia que também contou com a presença das autarcas Fátima
Silva e Joselina Melim.
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4.07 - O Presidente de Câmara Municipal participou no dia 16 de outubro, a convite da
AFARAM - Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região
Autónoma da Madeira, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde
Mental, na ação formativa “Prevenir e agir”, com a enfatização do lema “Sem Saúde
mental não há saúde possível”,
4.08 - O Presidente de Câmara Municipal participou nos dias 16 a 18 de outubro, a
convite da Junta de Freguesia do Porto Santo, na I Mostra do Pão, que se realizou no
Largo do Centro Cívico, um evento dedicado especificamente ao Pão Tradicional Portosantense, mas com fortes restrições devido à pandemia de COVID-19.
4.09 - O Presidente de Câmara Municipal participou no dia 29 e 30 de outubro, a
convite do secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha e da diretora regional do
Mar, Mafalda Freitas, na Exposição e no Seminário MARISCOMAC,
(Desenvolvimento de condições técnico-científicas, formação, transferência de
tecnologia e conhecimento, visando fomentar a exploração e comercialização
sustentável de mariscos na Macaronésia) com o objetivo de promoção de
oportunidades de negócio associando a pesca e ao turismo - no Centro Cultural e de
Congressos do Porto Santo. O seminário teve início com a intervenção do presidente da
Câmara do Porto Santo e do Secretário Regional de Mar e Pescas.
4.10 - O Presidente de Câmara Municipal participou no dia 30 de outubro, a convite
da Liga Portuguesa contra o Cancro, no movimento “ONDA ROSA 2020”. O
Município do Porto Santo juntou-se ao Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama
e à “Onda Rosa 2020”, através da colocação de elementos decorativos, em frente ao
Edifício de Serviços Públicos, convidando os seus colaboradores e toda a população a
associar-se a esta iniciativa, usando um acessório de cor rosa e tirando uma foto no
largo, onde está exposto o Laço Rosa alusivo à causa. Relembramos que esta data é
celebrada anualmente e dinamizada em Portugal pela Liga Portuguesa Contra o
Cancro, com o objetivo de promover a consciencialização sobre esta doença. Um pouco
por todo o mundo, durante o mês de outubro, a cor rosa alastra-se com o objetivo de
permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce
do cancro da mama. Esta foi a forma da Autarquia e seus colaboradores contribuírem e
valorizarem o notável trabalho que vem sendo desenvolvido pelo núcleo local da liga
em prol do combate ao cancro e apoio aos doentes oncológicos.
4.11 - O Presidente de Câmara Municipal participou no dia 30 de outubro, no exercício
de Emergência Escala Total Aeroporto Porto Santo 2020. A Câmara Municipal do
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Porto Santo e o Serviço Municipal de Proteção Civil, participaram, no passado dia 30
de Outubro no Exercício de Emergência à Escala Total do Aeroporto do Porto Santo.
Sendo parte integrante do COE, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto Santo
procurou dar resposta às tarefas que naturalmente foram surgindo, sempre numa
perspetiva de colaboração com as demais entidades envolvidas na emergência.
Destaque para a presença do Presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos,
enquanto Autoridade Municipal de Proteção Civil. Face a este tipo de evento, foram
também testados todos os procedimentos relativos à ativação do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil.
5 – DESPACHOS:
II - Situação Financeira do Município
Evolução da situação financeira reportada a 15/11/2020 (ver documentos em
anexo):
a) Balancete da Receita;
c) Balancete Sintético do Plano Geral;
d) Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
e) Diário de Tesouraria de 15/11/2020;
f) Mapa de Modificação ao Orçamento da Despesa;
g) Mapa de Modificação ao P.P.I.;
h) Encargos assumidos e não pagos;
i) Processos Judiciais pendentes – Lista atualizada a 25/11/2020;

Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal, em 30 de novembro de 2020
O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo,

José Idalino Vasconcelos
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LISTA DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES
(Atualizada a 25 de novembro de 2020)
Processo n.º 211/13.9BEFUN – Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal
Descrição do Litígio: Ação administrativa comum, com processo ordinário (a que foi
apenso o processo com o n.º 233/13.0BEFUN), que concentra os pedidos de
indemnização formulados na sequência da queda da palmeira no Largo do Pelourinho,
em Porto Santo, no dia 22.08.2010
Autores: César de Nóbrega e Ricardo César Pascoal de Nóbrega (respetivamente cônjuge
e filho de Maria César Nóbrega, também vítima mortal da queda da palmeira) - €
931.665,93 e Maria do Céu Baptista Nunes Alves e João Manuel do Amaral Baptista (pais
de David Manuel Baptista, vítima mortal da queda da palmeira) - €566.018,68
Réus: Município do Porto Santo; Roberto Silva (ex-Presidente da Câmara Municipal do
Porto Santo); Gina Mendes (ex-Vereadora da Câmara Municipal do Porto Santo) e José
Vasconcelos (ex-Vereador da Câmara Municipal do Porto Santo)
Valor da ação: € 1.497.684,61
Por despacho de 16.01.2015 foi determinada a apensação do processo n.º
233/13.0BEFUN no processo n.º 211/13.9BEFUN.
Estado atual: Aguarda marcação do julgamento.

Processo n.º 180/11.0BEFUN - Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal - Ação
Administrativa Especial
Autor: Ana Maria R. Palhas, Soc. Unip., Lda. - Mandatária: Dra. Carla Ilharco
Réu: Município do Porto Santo
Objeto do litígio: Decisão cautelar de encerramento provisório do estabelecimento “Pub
Zarco” (incêndio). Pedidos: - Declarar-se o ato administrativo inválido;
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- Condenar o Município em indemnização por danos patrimoniais a liquidar em execução
de sentença e danos não patrimoniais que, à data da propositura da ação, são computados
em € 30.000,00.
Valor da ação: € 30.001,00
Estado atual: Aguarda Julgamento
Antecedentes: Processo cautelar n.º 105/11.2BEFUN (suspensão de eficácia do ato). A
providência foi negada por sentença da 1ª instância, confirmada pelo TCAS.

Processo n.º 125/13.2BEFUN - Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal - Ação
Administrativa Comum
Autor: José Escórcio Melim
Mandatário: Dr. David Sousa Freitas
Réu: Município do Porto Santo
Objeto do litígio: Indeferimento do pedido de instalação de moradia pré-fabricada no sítio
do Pé do Pico.
Pedido: Condenar-se o R.: - na importância de € 39.111,98 por danos patrimoniais; - na
importância de € 1.500,00 por custos com ação administrativa; - na importância que for
apurada em liquidação de sentença para pagamento de honorários de advogado; - em
importância nunca inferior a € 10.000,00 por danos morais.
Valor da ação: € 56.611,98
Estado atual: Aguarda despacho judicial para julgamento.

Processo n.º 378/12.3BEFUN - Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal - Ação
Administrativa Comum
Autor: Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. - Mandatário: Dr. Jorge Moutinho
Réu: Município do Porto Santo
Objeto do litígio: Libertação da caução (loteamento das Pedras Pretas)
Pedidos: - Condenar-se o R. a libertar a garantia bancária; - Condenar-se o R. a pagar a
quantia de € 139.018,00 (juros desde 30.03.2003 até à data da instauração da ação); -
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Aplicar-se sanção pecuniária compulsória ao Presidente da Câmara para prevenir o
incumprimento da decisão; - Capitalizar-se os juros vencidos.
Valor da ação: € 139.018,00
Estado atual: Aguarda sentença judicial.

Processo n.º 50/18.0BEFUN - Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal
Autor: Abreu & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.
Mandatário: Franklin de Sousa e Mello
Réu: Município do Porto Santo
Objeto do litígio: Pagamento dos honorários devidos pela defesa do ex-autarca José
António Vasconcelos, no processo n.º 63/10.0TAPST.
Pedidos: - Condenar-se o R. a pagar a quantia de € 6.573.66 - Condenar-se o R. a pagar
a quantia de €141,20 a título de juros de mora até à data da proposição da ação; Condenar-se o R. a pagar juros à taxa de 4% até integral pagamento. Valor da ação: €
6.714,86
Estado atual: Aguarda Saneador Sentença

Processo n.º 333/15.1BEFUN- Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal
Autor: Farrobo, Sociedade de Construções, S.A.
Mandatário: Moisés Cró
Réu: Sociedade Desenvolvimento Porto Santo, S.A., Secretaria Regional dos Assuntos
Parlamentares e Europeus – Direção Regional de Estradas e Município do Porto Santo.
Objeto do litígio: Empreitada
Pedidos: - Serem os Réus condenados solidariamente a pagar á Autora a importância de
Eur.: 1.018.329,05, acrescido de juros; - Serem os Réus condenados solidariamente na
sanção compulsória prevista no artº. 829º C.C.
Valor da ação: € 1.134.093,95
Estado atual: Aguarda marcação de audiência de julgamento.
Processo n.º35/17.4BEFUN – Comarca da Madeira - Tribunal Administrativo e Fiscal
do Funchal
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Autor: Município do Porto Santo
Réus: Roberto Paulo Cardoso da Silva - Gina Maria de Oliveira de Brito e Mendes - José
António de Vasconcelos - Fátima Filipa de Menezes - Renata Marisa Correia de Sousa
Pedido: Condenar-se os Réus, solidariamente, na reintegração nos cofres públicos, ou seja
a pagar ao Autor a quantia de Eur.: 40.947,87 (quarenta mil novecentos e quarenta e sete
euros e oitenta e sete cêntimos), acrescida de juros de mora à taxa legal, desde a citação
até efetivo pagamento.
Valor da ação: € 40.947,87
Estado atual: A aguardar marcação de audiência.

Processo n.º 212/17.8BEFUN - Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal
Autor: Ansiães – Imobiliária e Rural S.A.
Réu: Região Autónoma da Madeira e Município/Câmara do Porto Santo
Objeto do litígio: Ação administrativa de condenação sob a forma comum (Expropriação)
Valor da ação: € 80.000,00
Estado atual: A aguardar marcação de audiência de julgamento.
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