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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  
DO DIA 17-02-2016  

 
 

-------- Aos dezassete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, pelas 10:00, nesta Vila 
e no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, em reunião Ordinária Pública 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  

 
 

 

• Período antes da ordem do dia 
 

• Resumo diário da tesouraria - Balancete 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
Uma vez declarada aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal deu a palavra à vereadora 
Sabrina Furtado que quis saber qual a visão macro que aquele tinha para o concelho. ----------------------- 
 
O presidente da Câmara Municipal declarou que o executivo tem um plano estratégico para o concelho 
que se baseia em investimentos a curto e médio prazo que assentam em projetos a comparticipar por 
fundos comunitários de que destacou a ampliação do parque industrial e a recuperação do antigo 
parque de máquinas para a criação de uma incubadora de empresas. -------------------------------------------- 
 
Prosseguiu, referindo-se à elaboração de um plano para o turismo no concelho e sublinhou que os 
planos valem o que valem para situações muito concretas mas, por mais vontade e planos que 
tenhamos, não há grandes alternativas ao que temos e às limitações que nos condicionam. --------------- 
 
Continuou, afirmando que gostaria de investir mais na educação, mas lembrou que a autarquia não tem 
capacidade para o fazer. Referiu existirem diversos projetos em curso nesta área que a Câmara 
Municipal acompanha e frisou que o concelho dispõe de boas escolas e de bons professores, não 
obstante não poder negar a existência de uma preocupante e deficiente situação de acompanhamento 
dos filhos pelos pais, fruto de diversas razões, com especial realce para as questões sociais. Quanto a 
este último aspeto, realçou a notória dificuldade da participação dos pais na vida escolar e acentuou a 
necessidade de se encontrar formas de motivação àquela participação, sendo que a este nível prevê, a 
título de exemplo, a realização de uma ação de sensibilização de pais em Ponta Garça. -------------------- 
 
Adiantou o presidente da Câmara Municipal que em matéria de educação, há que ainda ter em conta, o 
facto de o sistema de avaliação escolar não premiar a progressão e evolução dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem, pois em seu entender, seria um contributo importante fazer essa 
valoração como fator motivacional, bem como a valoração de outras competências individuais 
importantes na educação e na formação do aluno enquanto cidadão capaz e responsável. ----------------- 
 
A vereadora Sabrina Furtado interveio para congratular a Câmara Municipal pela iniciativa denominada 
” Roteiro – Vila Franca do Campo/A Memória e o Legado do Tempo” que considerou como tendo sido 
muito boa, perguntando se estaria previsto mais algum projeto similar. ------------------------------------------- 
 
O presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo eu o projeto seria para repetir, muito 
possivelmente ainda este ano, sendo intenção criar-se uma imagem que marque com qualidade o 
património cultural do concelho. Esclareceu também que a autarquia já dispõe de um levantamento 
georreferenciado do património cultural de Vila Franca do Campo, o que permitirá inúmeras soluções 
de divulgação em aplicações ou plataformas informáticas. ------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sabrina Furtado retomou a palavra para dizer achar bem que se faça tudo o que é 
possível para atender às necessidades e desejos das instituições, porém, considera serem muito 



 
 

 

poucas as realizações da iniciativa própria da Câmara Municipal, que tirando o S. João, o Natal e o 
Carnaval, pouco ou nada mais faz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O presidente da Câmara Municipal respondeu que a Câmara Municipal não deseja sufocar-se em 
iniciativas, pois existe muito espaço na sociedade civil, designadamente através do associativismo, que 
têm a sua própria dinâmica e que sempre que é possível a autarquia fazer qualquer coisa, faz-se.-------- 
 
O vereador Arnaldo Amaral pediu a palavra para referir já há muitas coisas que são feitas pelas 
associações, não sendo do interesse da autarquia sobrepor-se e duplicar iniciativas que são feitas 
pelas associações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prosseguiu afirmando que há muitas festas e que a Câmara Municipal apoia as entidades que as 
organizam no que é possível, incluindo estabelecendo parcerias.---------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para salientar que não é difícil à autarquia criar eventos, a 
baixo custo, que mobilizem as pessoas, incluindo-os nos cartazes das festas locais, dando para o efeito 
o exemplo de uma corrida noturna ou uma iniciativa semelhante à prova desportiva “ Degraus de 
Angra”. Em sua opinião, a Câmara Municipal não tem que se sobrepor, mas sim que se assumir como 
entidade com iniciativa, o que, concluiu, falta à autarquia e ao vereador responsável pelo pelouro.------- 
 
Pediu a palavra o vereador Gonçalo Patrício Dias para alertar para o mau estado do piso da rua Prof. 
António Santos Botelho, no aldeamento do Ilhéu, perguntando se está prevista alguma intervenção da 
autarquia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O presidente da Câmara Municipal declarou ter conhecimento da situação, acrescentando que é 
preocupante o estado de muitas das estradas do concelho perante a falta de capacidade financeira 
para fazer a respetiva reparação. Prosseguiu referindo que temos um Plano e Orçamento em que o 
que lá está inscrito é para se fazer e o que não está, não será feito, sendo ainda de sublinhar que a 
reparação de vias não configura o tipo de obras passíveis de candidatura a fundos comunitários.--------- 
 
A vereadora Sabrina Furtado questionou o presidente da Câmara Municipal sobre a situação da Av. 
Vasco da Silveira, tendo aquele respondido que oportunamente o Governo Regional irá avançar com a 
sua parte e a meio do decurso destas obras a Câmara Municipal irá intervir na requalificação 
urbanística daquela via e daquela zona.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sabrina Furtado perguntou como iriam ficar os postes da EDA ao que o presidente da 
Câmara Municipal esclareceu que seriam retirados aqueles que lá estão e colocados outros.--------------- 
 
O vereador Gonçalo Patrício Dias interveio para perguntar se já havia decisões sobre os grupos 
musicais que atuarão no S. João, convidando o executivo a partilhar as suas ideias sobre a matéria.---- 
O presidente da Câmara Municipal declarou que há um plano traçado, não havendo no presente 
qualquer grupo contratado, estando-se porém a tratar do assunto.-------------------------------------------------- 



 
 

 

 
O vereador Gonçalo Dias adiantou considerar boas escolhas o artista Quim Barreiros e o grupo The 
Gift, este para a noite da juventude.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por último a vereadora Sabrina Furtado pediu esclarecimento sobre a situação de ausência da 
administradora executiva da Atlântico Vila, ao que o presidente da Câmara Municipal esclareceu ter-se 
tratado de uma situação de três meses de licença sem remuneração, que foi devidamente formalizada 
nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

DIVISÃO FINANCEIRA 
 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 16 
de fevereiro de 2016, na importância de € 987.583,12 (novecentos e oitenta e sete mil. Quinhentos e 
oitenta e três euros e doze cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:45, 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. --------------------------------------------------- 
 

  


