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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  
DO DIA 30-09-2013  

 
 

-------- Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e treze, pelas 10:00 nesta Vila e no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, em reunião Ordinária Pública a Câmara Municipal, sob 
a presidência do senhor António Fernando Raposo Cordeiro, com a presença dos senhores 
Vereadores, Helga Margarida Soares Costa, Carlos Manuel Melo Pimentel, Rui António Dias da 
Câmara Carvalho e Melo e Maria Eugénia Pimentel Leal. --------------------------------------------------------- 

-------- Secretariou a reunião o Chefe de Divisão, Duarte Manuel Carreiro Pacheco Pimentel. ----------- 

-------- A Ordem de Trabalhos, constante da convocatória e do respetivo edital, é a seguinte: ----------- 

 

INDÍCE  
 

ORDEM DO DIA 
 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
 
- (DL N.º 108/2013) - PROC. N.º 4920/GSP/2013 - Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua Nova 
- Parecer para efeitos de Declaração de Utilidade Pública 
 
- (DL N.º 109/2013) - PROC. N.º 3971/GSP/2013 - FUNCHADELGADA - Sociedade Imobiliária S.A. 
- Hipoteca-caução 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
- (DL N.º 110/2013) - PROC. N.º 2225/GSP/2013 - Informação Interna - Cedência ao Município de 
Trabalhadores em Regime de Acordo de Cedência de Interesse Público no âmbito do Processo de 
Dissolução de Empresas Municipais. 
 
VISÃO FINANCEIRA 
 
- Balancete 
 
  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A reunião iniciou-se com o vereador Rui Melo a saudar o Partido Socialista por ter vencido as 
eleições autárquicas realizadas no dia anterior e a desejar muitas felicidades ao novo presidente da 
Câmara, Dr. Ricardo Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal declarou associar-se ao voto, congratulando-se assim, com a 
vitória do Partido Socialista, desejando aos novos eleitos as maiores felicidades a bem do concelho 
de Vila Franca do Campo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosseguiu o presidente da Câmara Municipal para dizer que ao terminar o mandato sente o seu 
dever cumprido. Em seu entender, foram quatro anos difíceis, com muitas adversidades, que em 
determinados períodos dificultaram ainda mais todo o processo. ------------------------------------------------ 
Continuou o presidente da Câmara Municipal referindo que muito haveria a dizer destes quatro anos 
de mandato, dos quais sai esgotado, doente de tanto sofrer injustamente. Sabe que neste concelho 
há fome, desemprego e muita gente carenciada, mas nada disto lhe pode ser imputado, sendo sim o 
resultado de uma conjuntura de crise, internacional e nacional, muito grave e dolorosa. ------------------ 
Acrescentou que, apesar de tudo, o seu sonho, aquele sonho de criança que é sempre muito forte, 
realizou-se: teve o sonho de ser médico, de ser político e de ser presidente da Câmara Municipal de 
Vila Franca do Campo. Levou trinta anos, mas conseguiu. Tudo o resto ficará para a história e para 
análises futuras, concluiu. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda o presidente da Câmara Municipal que o maior orgulho que sente neste momento foi 
ter contribuído para que as crianças e jovens de Vila Franca do Campo tenham, no presente, 
melhores condições de educação e de ensino por via das obras de remodelação realizadas nas 
escolas Francisco Medeiros Garoupa, Prof. António Santos Botelho e Padre Manuel Ernesto 
Ferreira, considerando terem sido investimentos que marcaram o mandato, aliás este mesmo 
marcado para uma orientação no investimento na educação, enquanto garante do futuro do 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrematou, dizendo “tenho orgulho nos meus sentimentos e nas minhas lágrimas.” ------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal declarou ainda, que lamentava o ocorrido com os boletins de voto 
para a eleição da Câmara Municipal, sendo que, de acordo com a lei foram observados os 
procedimentos para a sua impressão, daí resultando provas tipográficas perfeitas, mas que, ao que 
parece não foram reproduzidas naqueles boletins. ------------------------------------------------------------------- 
Considerou que a solução tomada ao abrigo do artigo 107.º da LEOL, e no âmbito dos poderes 
soberanos da mesa para a correção das irregularidades, de desenhar os quadrados em falta, foi 
uma solução pratica, que tinha de ser tomada em tempo útil e que visou garantir a realização do ato 
eleitoral de forma normal, terminando, dizendo que enaltecia a inteligência e prontidão da 
intervenção dos membros das mesas das assembleias de voto pela forma como lideraram com a 
situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Melo interveio para enaltecer a intervenção da Divisão Administrativa e Operacional 
na condução do processo eleitoral. --------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
 
- (DL N.º 108/2013) - PROC. N.º 4920/GSP/2013 – IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO DA 
RUA NOVA – PARECER PARA EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - Foi 
presente à reunião o requerimento, da Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua Nova, a solicitar 
que a Câmara emita parecer com vista ao processo de reconhecimento da utilidade pública da 
mesma. A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade expressar o seu parecer 
favorável ao reconhecimento daquela Associação como Utilidade Pública, considerando que a 
mesma desenvolve, sem fins lucrativos, atividades de carácter cultural que visam a salvaguarda e 
promoção de importantes aspetos da cultura popular, designadamente na área da preservação dos 
valores tradicionais inerentes ao culto do Divino Espírito Santo. --------------------------------------------------- 
Os vereadores do PSD alertaram para a necessidade de se salvaguardar que o processo 
administrativo esteja corretamente instruído. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
- (DL N.º 109/2013) - PROC. N.º 3971/GSP/2013 – SECALIAR - IMOBILIÁRIA, S.A. – HIPOTECA-
CAUÇÃO - Considerando o teor da escritura pública celebrada entre o município e a Funchadelgada 
em 3/10/2007, com vista à constituição de uma hipoteca a favor do município sobre o prédio inscrito 
nas matrizes predial n.ºs 210/Secção O e 667 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila 
Franca do Campo sob o n.º 523, a título de caução no montante de setecentos mil euros para a boa e 
regular execução das obras de urbanização da operação de loteamento com o n.º 9/2005; --------------- 
Considerando que pela citada escritura pública as partes outorgantes assumiram o compromisso de 
reduzir a referida hipoteca a um futuro lote, ali denominado de lote 3, resultante da identificada 
operação de loteamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Considerando que na sequência da conclusão da dita operação de loteamento, o lote que melhores 
condições de mercado apresenta para sustentar a prevista redução de hipoteca é o atual lote n.º 2 do 
mesmo loteamento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a avaliação daquele imóvel resulta em valor bastante para comportar o valor da 
caução prestada pela hipoteca celebrada em 31/10/2007; ---------------------------------------------------------- 
Em ordem ao exposto a Câmara deliberou aprovar reduzir a hipoteca prestada nos termos 
anteriormente identificados para o prédio urbano inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 
1329 da freguesia de Água d'Alto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Abstiveram-se os vereadores do PSD por considerarem não estarem salvaguardados os interesses 
da autarquia, considerando ainda que a avaliação do prédio está aquém dos valores de mercado. ----- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
- (DL N.º 110/2013) - PROC. N.º 2225/GSP/2013 – INFORMAÇÃO INTERNA – CEDÊNCIA AO  



 
 
 
 
 
 
MUNICÍPIO DE TRABALHADORES EM REGIME DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE 
PÚBLICO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DE EMPRESAS MUNICIPAIS – Foi 
presente à reunião a informação prestada pelo Sr. Presidente, no âmbito do processo de dissolução 
das empresas municipais, quanto aos trabalhadores em regime de cedência de interesse público ao 
município. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 27 
de setembro na importância de 967 629,51 € (novecentos e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e 
nove euros e cinquenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------- Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução 
imediata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 12:00, o senhor Presidente declarou encerrada 
a reunião, da qual, para constar, se elaborou a presente ata que eu, Duarte Manuel Carreiro Pacheco 
Pimentel, Chefe de Divisão Administrativa e Operacional, mandei escrever e subscrevo. ------------------ 

 
-------- Declaro ainda que a presente ata contém cinco folhas. ----------------------------------------------------- 


