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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 09-07-2015 

 
 

 __ Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, pelas 10:00, nesta Vila e no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, reuniu, em reunião Ordinária a Câmara Municipal, sob a presidência de Ricardo 
Manuel de Amaral Rodrigues, com a presença dos vereadores, Carlos Manuel de Melo Pimentel,  
Arnaldo Branco Raposo de Amaral, Rui António Dias da Câmara Carvalho e Melo, Mário Rui Melo Braga 
e Sabrina Marília Coutinho Furtado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---Por motivo justificado, não esteve presente a vereadora Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental. 
--Secretariou a reunião o Chefe de Divisão, Duarte Manuel Carreiro Pacheco Pimentel.  -----------------------  

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

 

 
INDÍCE 

 
(DL N.º 70/2015) - PROC. N.º 1428/2015 - Informação à Camara - Empreitada para a colocação de 
"fingers" no pontão da bacia exterior da Marina da Vila 
 
(DL N.º 71/2015) - PROC. N.º 1429/2015 - Informação à Camara - Internalização de Empresas do 
Setor Empresarial Local - Compromissos financeiros - Pedido de Parecer Jurídico 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Declarando aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal deu a palavra à vereadora Sabrina 
Furtado que se referiu ao comunicado emitido pela Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Franca 
do Campo relativamente ao formato das festas do São João, expressando a sua crítica e discordância 
com o mesmo, naquilo que dizem ser a opinião de grande parte dos Vilafranquenses, ao defenderem 
que os estes querem continuar a festejar o feriado municipal, como sempre fizeram, com marchas pelas 
ruas e com todas as tradições inerentes ao dia 24 de Junho e não no sábado ou outro dia seguinte, 
aproveitando a Praça Bento de Góis como zona central da festa.----------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal interveio para recordar que o modelo agora criticado é o mesmo que 
mereceu aceitação de todos os aqui presentes, lembrando ainda que o denominado “marchómetro” 
sempre foi defendido pelo vereador Rui Melo, que também colocou preocupações relativamente à 
coincidência de dias das festas com o São Pedro na Ribeira Grande e que face a isto tudo se engendrou 
o calendário agora praticado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosseguiu o presidente da Câmara Municipal para afirmar que por via disso, o comunicado referido pela 
vereadora Sabrina Furtado revela a existência de uma incongruência com aquilo que foi aceite neste 
órgão, acrescentando também que não fica bem ao PSD arrogar-se em representante dos 
Vilafranquenses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu também que em sua opinião, o “marchómetro” não está mal pensado e o sábado seguinte 
revelou-se uma alternativa adequada já que o dia 24 não é feriado em parte alguma da ilha. 
A vereadora Sabrina Furtado mencionou a necessidade se se arranjar festejos adequados para o dia 24 
de junho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo não negar essa necessidade e que se irá 
trabalhar nesse sentido, afirmou ainda que a Praça Bento de Góis não tem condições para albergar uma 
festa com a dimensão do São João.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluiu manifestando a opinião de que de uma forma geral todas as mudanças operadas nos festejos 
do São João foram bem aceites, sendo natural a existência de discordâncias, aliás, à semelhança do que 
também aconteceu quando as marchas passaram do Campo de Jogos para a rua.------------------------------ 
O vereador Rui Melo pediu a palavra para referir que há sempre que aprender com as mudanças e fazer 
melhor na vez seguinte. Em seu entender, pode-se começar a criar condições na Praça Bento de Góis, 
por exemplo com a construção de sanitários definitivos em terreno existente na Rua da Paz.---------------- 
Prosseguiu afirmando que comparativamente com festas e eventos organizados pelos outros concelhos, 
Vila Franca do Campo “leva uma geral”, e o São João não foge à regra, pois é evidente a falta de 
divulgação e promoção atempada dos programas e dos eventos, indicando que houve ações e 
inaugurações que não foram incluídas no programa da festa, revelando assim que autarquia tinha 
conteúdo e não soube utilizá-lo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuou afirmando que tudo é possível de ser melhorado e que Vila Franca do Campo tem de pensar 
numa estratégia de promoção, tem que ter no programa um grande espetáculo que marque o cartaz e 
que gere receita suficiente para sustentar a animação de Verão. A praça Bento de Gois tem de ser 
preparada e aproveitada para a dinamização da festa, o dia 24 tem de ter um programa que cumpra as 
tradições e aspirações dos Vilafranquenses, sem prejuízo de se fazer qualquer coisa no fim de semana,  



 
 
 
 
 
defendendo ainda a realização de um espetáculo de apresentação das marchas no pavilhão multiusos, à 
semelhança do que acontece com o Santo António de Lisboa em que o acesso é feito mediante um 
pagamento quase simbólico.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Concluiu expressando a sua grande satisfação pela beleza e elevada qualidade das marchas, sendo 
sempre possível melhorar e limar arestas, bem como com a boa organização do fluxo do trânsito, sendo 
que quanto a esta matéria é possível aproveitar o parque de estacionamento da Vinha d’Areia e o 
Campo de Jogos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal tomou da palavra para dizer não saber em que se baseia o vereador 
Rui Melo para afirmar que Vila Franca do Campo está atrás dos outros concelhos em matéria de eventos 
recreativos e culturais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frisou que muitos têm sido os comentários e apreciações positivas e que está consciente de se estar no 
caminho certo e como tal nada será invertido, apenas melhorado, incluindo o uso da praça Bento de 
Góis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluiu que oportunamente irá reunir-se com as marchas para fazer a avaliação de toda a situação.---- 
O vereador Rui Melo interveio para perguntar se existe algum problema com a rua que fará a ligação da 
rotunda norte ao parque industrial, ao que o presidente da Câmara Municipal informou que o atraso na 
abertura da via deve-se à necessidade de se encontrar uma situação que permita adquirir a sinalização 
necessária, cujo custo é elevado o que deverá implicar uma candidatura para aquele fim. --------------------- 
O presidente da Câmara Municipal deu a conhecer ao vereador Rui Melo o esclarecimento prestado 
pelos serviços do ROC da autarquia quanto à questão por aquele levantada na última reunião sobre a 
consolidação das contas e a Vila Franca Parque, SA.  ------------------------------------------------------------------- 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
(DL N.º 70/2015) - PROC. N.º 1428/2015 – INFORMAÇÃO À CÂMARA – EMPREITADA PARA 
COLOCAÇÃO DE “FINGERS" NO PONTÃO DA BACIA EXTERIOR DA MARINA DA VILA – O 
presidente da Câmara Municipal informou que a autarquia, considerando a necessidade de aumentar 
a capacidade da Marina da Vila, irá proceder, por via de empreitada por ajuste direto, à colocação de 
um pontão na bacia exterior da Marina da Vila. Em concreto as obras previstas no interior da bacia da 
Marina da Vila, serão configuradas pela desmontagem de um pontão, com o respetivo transporte da 
pedra e instalação de um novo passadiço -------------------------------------------------------------------------------- 
Mais acrescentou que esta alteração potenciará a capacidade de receção de barcos de recreio da 
Marina da Vila e com isso a criação de melhores condições para a sustentabilidade da infraestrutura.- 
A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL N.º 71/2015) - PROC. N.º 1429/2015 - INFORMAÇÃO À CÂMARA – INTERNALIZAÇÃO DE 
EMPRESAS DO SETOR EMPRESARIAL LOCAL – COMPROMISSOS FINANCEIROS – 
COMPROMISSOS FINANCEIROS – PEDIDO DE PARECER JURÍDICO - O presidente da Câmara 
Municipal informou que a autarquia irá solicitar ao escritório Eduardo Paz Ferreira & Associados, RL, 
parecer jurídico sobre os compromissos financeiros da autarquia decorrentes do processo de  



 
 
 
 
 
internalização de empresas do setor empresaria local em que o município, de forma direta ou indireta, 
detém a maioria do capital social, mas não a sua totalidade, designadamente para se saber se nesses 
casos pode o município proceder ao pagamento integral das responsabilidades financeiras tituladas 
por aquelas entidades empresariais, através de financiamento do Fundo de Apoio Municipal.------------- 
A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 
08.07.2015, na importância de  € 899.893,72 ( oitocentos noventa e nove mil, oitocentos noventa e três     
euros e setenta e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 11:00, 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.  ------------------------------------------------------------  
 

  


