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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 08-06-2016  

 
 

-------- Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, 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, Gonçalo Patrício Fontes Dias, Mário Rui Melo Braga e Sabrina Marília 
Coutinho Furtado. Por se encontrar de férias 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 respetivo edital, é a seguinte: ---------------- 

 

INDÍCE  
 

ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 43/2016) - PROC.º N.º 985/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO JOVEM - OPJ 
 
(DL 44/2016) - PROC.º N.º 1022/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - DENOMINAÇÃO DE RUAS 
 
(DL 45/2016) - PROC.º N.º 1145/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE DISTINÇÃO 
HONORÍFICA MUNICIPAL - CHAVE DE HONRA DO MUNICÍPIO - DR.º MANUEL ALEGRE DE MELO 
DUARTE 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 46/2016) - PROC.º N.º 1171/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONSOLIDADAS DO ANO 2015 
 
(DL 47/2016) - PROC.º N.º 1177/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 3.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 
 
(DL 48/2016) - PROC.º N.º 1176 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO 
ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS 
 
Balancete 
 
  



 
 

 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
Após ter declarada aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal deu a palavra à vereadora Sabrina 
Furtado que declarou que o PSD se congratulava pela descida do IMI em Vila Franca do Campo, resultante 
de alteração ao Orçamento de Estado pois, todo e qualquer esforço para benefício das famílias 
Vilafranquenses é sempre de louvar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosseguiu, sugerindo que o executivo proceda a medidas corretivas no que se refere ao caótico 
estacionamento de autocarros na Marina da Vila, designadamente ao fim de semana.--------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu que sem prejuízo de se poder avaliar outras áreas de 
estacionamento, trata-se de uma consequência normal, ainda que incómoda, das obras de construção da via 
de acesso ao porto de pescas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado retomou a palavra para perguntar pela situação da Corretora quanto a um 
eventual processo de construção de uma nova unidade industrial, acrescentando que a existente continua a 
causar situações ambientalmente incorretas em matéria de cheiros e fumos.-------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal informou que a Corretora pediu a viabilidade para construir num terreno 
situado entre a rotunda a norte da Av. das Comunidades de Emigrantes e a via nova. Nos termos das 
disposições aplicáveis foi deferido a intenção de construir naquele local. Assim, com a construção das novas 
instalações, ficarão resolvidas as situações de incómodo que a atual fábrica causa, concluindo que caso não 
fosse construída a nova unidade e não fossem tomadas as medidas adequadas, a fábrica teria de encerrar.--- 
Continuou a vereadora Sabrina Furtado para dizer que os trabalhos de instalação da iluminação do São João 
na Rua Direita estão a causar o caos na normal circulação naquela via, sendo de pensar na possibilidade de 
os trabalhos serem feitos no final da tarde.------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal respondeu que não se conseguiria fazer os trabalhos, só no final da tarde, 
até por isso implicaria o pagamento de horas extraordinárias, situação não compatível com os gastos 
normais. Concluiu referindo perceber as dificuldades criadas pela situação mas, como em todas as 
realizações, há custos e incómodos, incontornáveis. ---------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para dizer saber que hoje iria realizar-se a reunião com as 
Juntas de Freguesia, não tendo sido informada da realização da mesma pelo senhor presidente da Câmara 
Municipal, como havia pedido e acordado com aquele.-------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo que a vereadora Sabrina Furtado estava, agora, 
informada, pedindo no entanto, desculpas pelo esquecimento.---------------------------------------------------------------- 
Prosseguiu a vereadora Sabrina Furtado para expressar a vontade dos vereadores do PSD em incluir na 
ordem do dia da presente reunião um ponto sobre o arranjo urbanístico do farol de Ponta Garça, pois 
desejam que a Câmara Municipal isole a obra para se poder perceber o que está em causa.----------------------- 
O presidente da Câmara Municipal considerou desnecessário haver uma deliberação sobre o assunto, 
explicando que existia um erro de denominação da obra, que já foi corrigido, pois na verdade não se trata de 
qualquer arranjo urbanístico no farol de Ponta Graça, mas sim, do parque de estacionamento adjacente ao 
Polivalente daquela freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluiu, afirmando que se trata de competência do presidente da Câmara Municipal e, como tal, não tem de 
ser objeto de deliberação da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado interveio para declarar que os vereadores do PSD aceitam a explicação 



 
 

 

proferida pelo presidente da Câmara Municipal em relação à correção da denominação, contudo, se os 
melhoramentos e obras fossem apresentados em pontos da ordem de trabalho, proceder-se-ia à sua 
avaliação positiva, em vez de estarem sempre e apenas inscritas em revisões orçamentais.------------------------- 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 43/2016) - PROC.º N.º 985/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO JOVEM – OPJ - Pelo presidente da Camara Municipal foi apresentada a proposta de 
regulamento do Orçamento Participativo Jovem de Vila Franca do Campo. ----------------------------------------------- 
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, remetendo a mesma para discussão 
pública, nos termos previstos nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. --------------- 
A vereadora Sabrina Furtado declarou que o PSD congratula-se com a apresentação desta medida para a 
juventude, até porque o executivo, até agora, nada dedicou de específico para a juventude de Vila Franca do 
Campo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 44/2016) - PROC.º N.º 1022/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - DENOMINAÇÃO 
DE RUAS - Pelo presidente da Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta de deliberação: ------- 
 Em conformidade com o disposto nas alíneas ss) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal estabelecer a denominação de ruas e praças, após parecer da 
correspondente junta de freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
É intenção do executivo municipal estabelecer a denominação das seguintes ruas: ----------------------------------- 
- Freguesia de São Pedro: Rua Eduardo Victor da Costa Ribeiro, vilafranquense empreendedor, dinâmico 
empresário e benemérito de diversas instituições socias do Concelho. ----------------------------------------------------- 
- Freguesia de São Miguel: Rua Dr. José Silva Peixoto, presidente da Câmara Municipal entre 1958 e 1965, 
com uma longa e meritória carreira ligada à cultura, designadamente como poeta, autor, encenador e crítico 
de teatro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ambas as ruas se encontram identificadas nas plantas em anexo ao processo digital GSE instruído sob o 
número 1022/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foram ouvidas as respetivas juntas de freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. --------------------------------------------------- 
 
(DL 45/2016) - PROC.º N.º 1145/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ATRIBUIÇÃO 
DE DISTINÇÃO HONORÍFICA MUNICIPAL - CHAVE DE HONRA DO MUNICÍPIO - DR.º 
MANUEL ALEGRE DE MELO DUARTE – Este assunto foi retirado da Ordem do Dia com a 
anuência unânime dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

 

 
 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 46/2016) - PROC.º N.º 1171/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS CONSOLIDADAS DO ANO 2015 - A Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro de 2013, que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, no seu artigo 76.º 
determina que os documentos de prestação de contas consolidadas são elaborados e aprovados pelo órgão 
executivo e submetidos ao órgão deliberativo, para apreciação em sessão ordinária durante o mês de Junho 
do ano seguinte àquele a que respeitam. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, foi submetido à apreciação e votação da Câmara Municipal os documentos de prestação de 
contas consolidadas do ano de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou aprovar os documentos apresentados, remetendo-os para apreciação da assembleia 
municipal. Abstiveram-se os vereadores eleitos pelo PSD. ---------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 47/2016) - PROC.º N.º 1177/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 3.ª REVISÃO 
ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta para a terceira revisão ao orçamento da autarquia para 
o corrente ano. Após expostas pelo presidente da Câmara Municipal as alterações que fundamentam a revisão 
e questionadas pela vereadora Sabrina Furtado, nomeadamente sobre o teor de obras e aumento do montante 
destinado a avenças, o documento foi submetido a votação. A Câmara deliberou aprovar a proposta, 
remetendo o mesmo para apreciação e votação da Assembleia Municipal. Abstiveram-se os vereadores eleitos 
pelo PSD, não obstante, concordarem com os melhoramentos, nomeadamente obras inscritas, conforme 
explanado no período antes da ordem do dia.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 48/2016) - PROC.º N.º 1176 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS - Foi presente à reunião a proposta de 
alteração de assunção de compromissos plurianuais detalhados nas Grande Opções do Plano da autarquia 
para o ano de 2016, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro, 
conjugado com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho. ------------------------------------------------ 
A Câmara deliberou aprovar a proposta apresentada remetendo a mesma à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abstiveram-se os vereadores eleitos pelo PSD, dizendo que o PSD nunca se negou a tratar algum assunto 
urgente proposto pelo Presidente da Câmara, tornando secundária a presente. ------------------------------------------ 
 
 

 

 



 
 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia sete de 
junho de 2016 na importância de 1.463.849,00 € (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e 
quarenta e nove euros e zero 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 seis folhas.  -------------------------------------------------------------  
 


