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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 09-12-2015  

 
 

-------- Aos nove dias do mês de dezembro 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, Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental, Arnaldo Branco Raposo de Amaral, 
Gonçalo Patrício Fontes Dias, Mário Rui Melo Braga e Sabrina Marília Coutinho Furtado. --------------------- 
 
-------- 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 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 110/2015) - PROC. N.º 2423/2015 - Proposta de Deliberação - Atribuição de Apoio - Associação 
Jovens Unidos da Ribeira Seca - Cortejo dos Reis Magos 
 
(DL 111/2015) - PROC. N.º 2516/2015 - Informação - SGF - Sistema de Gestão de Faturação - 
Aplicação do IVA 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 112/2015) - PROC. N.º 2522/2015 - Informação - 6ªAlteração Orçamental 
 
Balancete 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião e deu a palavra ao vereador Arnaldo Amaral 
que apresentou a seguinte proposta de atribuição de medalha de Mérito Desportivo Municipal:------------ 
 
“No passado dia 5 e 6 de dezembro realizou-se na cidade de Faro no Algarve, o Campeonato Nacional 
de Kickboxing 2015, onde o nosso concelho fez-se representar pelo VFC Kickboxing Clube, em função 
dos resultados obtidos por 2 atletas vila-franquenses, que em muito prestigiaram e promoveram o nome 
do nosso município ao mais alto nível competitivo neste nacional da modalidade. Vimos, deste modo, 
propor a atribuição da medalha de “Mérito Desportivo Municipal” ao abrigo do Regulamento das 
Distinções Honoríficas do Município, no seu capítulo I, Secção III, artigo 8º, aos seguintes atletas e Clube: 
 

• Miguel António da Costa Sardinha, no escalão Juvenis Masculinos, na variante Light 
Contact, categoria +69 Kg, que conseguiu o 1º Lugar, medalha de Ouro e como tal Campeão 
Nacional 2015; 
• Rita Marlene Ribeiro Costa, no escalão Sénior Femininos na variante Light Contact, 
categoria -60 Kg, que obteve um 3º lugar no pódio, medalha de bronze; 
• VFC Kickboxing Clube, na pessoa do seu presidente da direção, treinador, e atleta Sr. 
Erasmo Moniz, quer pela dedicação, persistência e determinação em elevar ao mais alto nível a 
modalidade do Kickboxing, confirmando-se já neste campeonato nacional 2015. Fundou o clube 
em 2014, para que de forma autónoma pudesse adquirir o estatuto de praticar desporto por Vila 
Franca do Campo, conseguindo implementar a este desporto uma imagem inseparável da sua 
pessoa enquanto atleta, presidente e treinador.  
 

Destaca-se ainda pela grande atividade desempenhada pelo clube no concelho, com total disponibilidade 
para participar quer seja com as instituições da comunidade escolar, semanas culturais das juntas de 
freguesias, semana da criança, como atividades promovidas pela autarquia, nomeadamente “Dia Mundial 
da Saúde” e Vila Franca Fight Night integrado nas festas de S. João da Vila. 
Por todas estas razões que em muito dignificam as pessoas e instituições inseridas na nossa 
comunidade, como forma de formação cívica e educativa através da prática do desporto, servindo ainda 
de exemplo e incentivo a muitos jovens da geração da Rita, do Miguel, do Erasmo e futuras.  
Propõe-se assim, em cerimónia com data a combinar a entrega das 3 medalhas de Mérito Desportivo 
Municipal. “------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A proposta apresentada mereceu a aprovação unânime da Câmara Municipal.------------------------------- 
 
O presidente da Câmara Municipal deu a apalavra à vereadora Sabrina Furtado que agradeceu o envio 
aos vereadores da oposição das explicações dos Revisores Oficiais de Contas quantos às questões 
oportunamente levantadas sobre os pareceres dos mesmos nos documentos de prestação de contas da 
autarquia e das entidades do setor empresarial local, ficando assim, em seu entender, o executivo isento 
de responsabilidade na denominação ‘ Segurança moderada ‘ utilizada pelo ROC nos pareceres.------------ 
Prosseguiu a vereadora Sabrina Furtado para perguntar se o Tribunal de Contas já havia proferido o visto 
no processo do FAM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O presidente da Câmara Municipal esclareceu que o processo que foi entregue no Tribunal de Contas 
continha algumas imperfeições formais que estão a ser corrigidas. Acrescentou também que ao contrário  
do que foi proposto pela autarquia, que pretendia internalizar de uma só vez todas as empresas já 
identificadas para tal, o Tribunal de Contas aconselha que primeiro se proceda à integração das 
entidades participadas por empresas municipais, nestas, e só depois a internalização destas últimas na 
autarquia, e sua liquidação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado perguntou se o processo se iria arrastar por muito mais tempo, ao que o 
presidente da Câmara Municipal respondeu que não há interesse que isso aconteça, pelo que tudo será 
feito para imprimir a necessária celeridade.------------------------------------------------------------------------------------ 
A vereadora Sabrina Furtado solicitou à vereadora Conceição Quental a realização de uma reunião para 
abordar assuntos relacionados com o Fundo de Emergência Social, tendo a vereadora Conceição 
Quental manifestado toda a disponibilidade para o fazer em data a agendar.---------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias pediu a palavra apara perguntar se o presidente da Câmara Municipal 
já se havia deslocado à Rua da Travessa, Água d’Alto para se inteirar na situação que identificou na 
última reunião da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal declarou que por ter estado em serviço no continente não teve 
oportunidade de visitar o local mas fá-lo-á.------------------------------------------------------------------------------------ 
Retomou a palavra o vereador Gonçalo Patrício para sugerir na elaboração do projeto do percurso 
pedestre que a autarquia está a delinear em conjunto com a Fundação Eng.º José Cordeiro para as 
centrais hidroelétricas da Ribeira da Praia se tenha em conta a informação histórica fotográfica e 
documental contida no livro de Luíz Augusto Teixeira de Simas “Esboço histórico da electrificação dos 
Açores”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou ainda que em sua opinião se deveria manter as ruínas e não reconstruir integralmente os 
edifícios pois os mesmos rapidamente ficarão à mercê de atos de vandalismo, sendo igualmente 
importante limpar as ruínas dos incensos que estão da dominar os espaços e acelerar a degradação das 
ruínas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal referiu que para além do livro indicado pelo vereador Gonçalo Patrício, 
existem mais dois que abordam aquela temática, um dos quais sobre o Engo. José Cordeiro que 
brevemente irá ser lançado, referindo ainda que foi solicitado à Norma – Açores, um estudo sobre o 
estado das ruínas, sendo preocupação não fazer nada que possa ser objeto de vandalismo. ------------------ 
A vereadora Sabrina Furtado usou da palavra para perguntar se já estava a ser feita a transferência dos 
livros do Arquivo Municipal pata o novo edifício, tendo o presidente da Câmara Municipal confirmado que 
a mudança está concluída, faltando apenas o denominado “arquivo morto” que irá ser instalado em parte 
do edifício da Escola da Ribeira das Tainhas.-------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício interveio para perguntar se presidente da Câmara Municipal tinha ideia de 
quando se iniciariam os trabalhos de implementação do trilho das centrais hidroelétricas e qual o valor 
dos montantes envolvidos a ser transferido para a autarquia pela Fundação Eng.º José Cordeiro.------------ 
O presidente da Câmara Municipal referiu que o início dos trabalhos dependerá, em muito, da 
disponibilização dos fundos, sendo que se prevê que a Fundação transfira anualmente o montante de 25 
mil euros, os quais sustentarão, se possível, candidatura a fundos comunitários.---------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 110/2015) - PROC. N.º 2423/2015 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO – 
ASSOCIAÇÃO JOVENS UNIDOS DA RIBEIRA SECA – CORTEJO DOS REIS MAGOS - Com vista à 
realização do tradicional Cortejo dos Reis Magos, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir à 
Associação Jovens Unidos da Ribeira Seca, o apoio financeiro no montante de € 250,00 (duzentos e 
cinquenta euros), a veicular por competente protocolo e destinado ao uso exclusivo do fim que 
fundamenta a presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 111/2015) - PROC. N.º 2516/2015 – INFORMAÇÃO - SGF – SISTEMA DE GESTÃO DE 
FATURAÇÃO – APLICAÇÃO DO IVA – Foi presente à reunião a informação do Chefe da Divisão 
Administrativa e Operacional a comunicar a implementação na autarquia do Sistema de Gestão de 
Faturação e da contribuição do mesmo para a gestão integrada da faturação inerente às diversas 
valências do funcionamento dos serviços municipais, designadamente pela aplicação do IVA a todas as 
situações de incidência do mesmo, em conformidade com a lei e as orientações a autoridade tributária. 
A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 112/2015) - PROC. N.º 2522/2015 – INFORMAÇÃO - 6ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – O 
presidente da Câmara Municipal apresentou a 6.ª proposta de alteração, justificando as opções tomadas, 
nomeadamente no que se refere a rubrica de recolha de RSU, cujo montante afeto é consequência direta 
das medidas tomadas no corrente ano com vista ao reforço do sistema de recolha de resíduos, que 
necessariamente implica o aumento dos custos operacionais que haviam sido orçamentados com valor 
idêntico ao de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu também que a disponibilidade financeira para a presente proposta de alteração orçamental 
resulta da folga provocada pela descida da taxa de juros da operação com a CGD e do facto de não 
haver no corrente ano transferências para as empresas municipais. -------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício pediu a palavra para expor que no Aldeamento do Ilhéu, em zona de 
colocação de contentores públicos, existe apenas um de lixo indiferenciado, que rapidamente fica cheio, 
colocando as pessoas o lixo ao lado do contentor. --------------------------------------------------------------------------  
Disse saber existir na Vinha d'Areia dois contentores vazios pelo que sugeria que um deles fosse 
transferido para o Aldeamento do Ilhéu, até porque, nesta altura do ano, a Vinha d’Areia tem pouco 
movimento enquanto no aldeamento em apreço vive muita gente. ----------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal esclareceu os presentes que em matéria de RSU existe dois tipos de 
recolha: porta a porta e em depósito nos contentores públicos, sendo que a falta de informação ou de 
civismo das pessoas, levam-nas a não reterem o lixo em casa até ao dia da recolha, mesmo quando 
encontram o contentor cheio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prosseguiu dizendo que se a Câmara Municipal aumentasse o número de contentores, iria dar uma  
mensagem errada do que se pretende, colaborando irresponsavelmente para o incentivo daquela prática 
incorreta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral pediu a palavra para sublinhar que o município de Vila Franca do Campo 
dispõe de um leque de recolha seletiva muito vasto e em diferentes dias da semana, ao qual foi conferido 
maior rotatividade, daí resultante mais eficácia e resultados mais satisfatórios, não obstante muitas 
pessoas não respeitarem os dias de recolha porta à porta e utilizarem, sem critério, os contentores 
públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vice – presidente da Câmara Municipal interveio para sublinhar que a autarquia dispõe de uma viatura 
Dumper que de segunda a sexta-feira, percorre o concelho desde Água d’Alto a Ponta Garça, recolhendo 
o lixo dos contentores que se encontram cheios. ---------------------------------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de alteração orçamental. Abstiveram-se os 
vereadores eleitos pelo PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 07 de 
dezembro, na importância de 891 575,61€ (oitocentos e noventa e um mil quinhentos e setenta e cinco 
euros e sessenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ----------  Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução 
imediata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:30, 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 seis folhas.  --------------------------------------------------------  
 
  


