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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 03-08-2016 
 

 
-------- Aos três dias do mês de agosto 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, 
Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental, Gonçalo Patrício Fontes Dias, Mário Rui Melo Braga e 
Sabrina Marília Coutinho Furtado. Não esteve presente, o Vereador Arnaldo Branco Raposo de Amaral, 
por se encontrar de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica, Maria Luísa Pacheco Simas. ------------------------------ 

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

 
 
 

INDÍCE  
 

 
ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 53 – A/2016) – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO 
MUNICIPAL 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
Balancete 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

O presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião e deu a palavra à vereadora Sabrina 
Furtado, que recomendou a colocação de um recipiente para o lixo, à saída das últimas escadas, a 
nascente, da Praia da Vinha d’Areia, considerando que é notório o lixo no passeio à saída da praia, 
naquele local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, o vereador Gonçalo Dias pediu a palavra ao presidente da Câmara Municipal, para referir-se à 
continuação de falta de luz, na Avenida Vasco da Silveira e questionar sobre o ponto de situação em que 
se encontrava o Campo de Jogos da Mãe de Deus. ------------------------------------------------------------------------- 
O presidente respondeu que, quanto à falta de luz, na Avenida Vasco da Silveira, a mesma iria manter-se 
até à conclusão das obras, programadas para aquele local, e que tal situação deveu-se à danificação de 
um fio de luz, quando o mau tempo derrubou parte dos balaustres. ----------------------------------------------------- 
No que respeita ao Campo de Jogos da Mãe de Deus, o presidente da Câmara Municipal, esclareceu que 
já tinha sido feito um projeto, o qual após apreciação, verificou-se que a sua aplicação iria encarecer muito 
a obra, pelo que foi necessário mandar reduzir o mesmo, assegurando todas as condições, 
nomeadamente o relvado sintético, iluminação e balneares. -------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara, ainda sobre a situação do Campo de Jogos, informou que, durante o mês de 
agosto o projeto estaria concluído, para que a candidatura aos fundos comunitários fosse apresentada em 
setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Patrício Dias fez questão de saber o que tinha sido eliminado do projeto, ao que o presidente 
da Câmara respondeu que tinha sido o muro, com umas vidraças, lindamente enquadrado, mas que se 
podia dispensar, atendendo aos custos que dali iriam resultar, em material e mão-de-obra. Afirmou por 
último o presidente, que o campo de jogos iria ter tudo para um funcionamento normal. --------------------------   
A vereadora Sabrina perguntou ao presidente, relativamente ao Fundo de Apoio Municipal (FAM), para 
quando estava prevista a sessão extraordinária da Assembleia Municipal, ao que o presidente respondeu 
que no verão nada funcionava em Lisboa, o que levava a que, só para setembro os documentos seriam 
levados ao referido órgão deliberativo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A solicitação do presidente da Câmara Municipal foi aceite por unanimidade a integração na Ordem do Dia 
do assunto com a denominação de Proc.º N.º 53 - A /2016 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO 
MUNICIPAL, a Jorge Miguel Guilherme Coutinho, Comandante da Cooperação dos Bombeiros Voluntários 
de Vila Franca do Campo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
ORDEM DO DIA 

 
DL 53 - A /2016) - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO 
MUNICIPAL - Pelo presidente da Câmara Municipal, foi apresentada a proposta de deliberação, que 
abaixo de transcreve, para a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, a Jorge Miguel Guilherme 
Coutinho, Comandante da Cooperação dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, pelos 
serviços prestados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal 
 
Jorge Miguel Guilherme Coutinho ingressou em 1998 na Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Franca do Campo, desempenhando com dedicação, zelo e competência, as funções 
de bombeiro até ao ano 2000, altura em que é nomeado Vice-Presidente na Direção da Associação. -------- 
Em 2004, assume o cargo de Comandante da Corporação, o qual desempenha até 2016. ---------------------- 
Enquanto comandante, imprime um programa de melhoramento das condições físicas das instalações da 
associação, que resultam na modernização e ampliação do Quartel e que se refletem em importantes 
ganhos de eficácia operacional e consequente melhoria dos serviços prestados à comunidade. --------------- 
De igual modo, promoveu a reorganização dos serviços da associação, diligenciou na formação de novos 
bombeiros e aumentou o número de secções, criando, entre outras, equipas de salvamento marítimo ou 
salvamento em grande ângulo, adaptando assim, as competências da associação, a novas realidades e 
necessidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Neste período, comandou e geriu situações normais da atividade da associação, como também enfrentou 
situações extraordinárias, tais como, crises sísmicas e enxurradas, sobressaindo em todas elas, a sua 
dedicação, espírito de missão e competência, em prol do interesse público. ----------------------------------------- 
No exercício das funções de Comandante da Corporação, sempre demonstrou total disponibilidade para 
cooperar com o Município de forma construtiva e na satisfação das necessidades das suas populações. ---  
Com os fundamentos expostos e em conformidade com o disposto nos artigos 8.º e 10.º do Regulamento 
das Distinções Honoríficas da Câmara Municipal de Vila franca do Campo, proponho que a Câmara 
Municipal agracie com a Medalha de Mérito Municipal, o Sr.º Jorge Miguel Guilherme Coutinho. -------------- 
 
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ----------------------------------------------- 
 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 02 de 
agosto, na importância de 1.204.464,16 € (um milhão, duzentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro euros e dezasseis 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, Maria Luísa Pacheco Simas, 
Coordenadora Técnica, mandei escrever e subscrevo. --------------------------------------------------------------------- 

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

  


