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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 17-08-2016  

 
 
-------- Aos dezassete 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, 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 respectivo edital, é a seguinte: ----------- 

 

INDÍCE  
 

ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 54/2016) PROC.º N.º 1651/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 6.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL 
 
(DL 55/2016) PROC.º N.º 1653/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 4.ª REVISÃO 
ORÇAMENTAL 
 
Balancete 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Depois de declarar aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal deu a palavra à vereadora 
Sabrina Furtado que questionou o facto de no programa para a Festa do Emigrante não constar a 
inauguração da rua Eduardo Victor da Costa Ribeiro, na freguesia de São Pedro.---------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal esclareceu que o programa a que se referiu a vereadora Sabrina 
Furtado não é o programa da Semana do Emigrante, mas tão só do jantar e que, a inauguração da 
rua está marcada para o dia 20 de agosto, pelas 12:30.-------------------------------------------------------------- 
Retomou a palavra a vereadora Sabrina Furtado que recomendou à Câmara que atuasse junto de 
quem de direito, no sentido de se corrigir e melhorar, muitos aspetos negativos que estão a verificar-



 
 
se no Bar da Marina – excesso de tempo no atendimento; falta de limpeza; desorganização, mau 
serviço – e que dá uma imagem muito negativa.------------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal registou a sugestão.-------------------------------------------------------------- 
Pediu a palavra o vereador Gonçalo Patrício Dias que deu conta aos presentes ter feito recentemente 
o trilho das centrais hidroelétricas da Ribeira da Praia, tendo considerado o mesmo bem delineado, 
não obstante ter verificado a total ausência de sinalética, bem como as centrais se encontrarem em 
estado bastante degradado com árvores tombadas sobre as paredes.------------------------------------------- 
Também questionou o presidente da Câmara Municipal sobre se irão ser tomadas medidas no 
sentido de fomentar o desenvolvimento da prática desportiva no concelho, uma vez que há falta de 
atletas federados e não federados e de haver poucas modalidades em prática.------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal relativamente ao trilho das centrais hidroelétricas da Ribeira da 
Praia declarou que não foi, ainda, candidatado nem a recuperação das ruínas nem a sinalética, pelo 
que é normal que a situação esteja como está, recordando que a recuperação das centrais abrangerá 
apenas a limpeza da vegetação envolvente às ruínas e a manutenção destas.-------------------------------- 
Prosseguiu o presidente da Câmara Municipal para referir que no que concerne à prática desportiva 
no concelho, o vereador Gonçalo Patrício Dias, tem certamente, conhecimento, das áreas que são 
apoiadas pela Câmara Municipal, dentro das limitações orçamentais existentes na autarquia.------------ 
Referiu ainda que é natural que depois da requalificação do Campo da Mãe de Deus haja um maior 
incentivo para a prática do desporto.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias interveio para dizer ter conhecimento da realização de uma reunião 
entre os clubes Bota Fogo e Vasco da Gama e perguntar se a Câmara Municipal tinha participado na 
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral pediu a palavra para declarar que a reunião referida pelo vereador 
Gonçalo Patrício Dias não foi do conhecimento da Câmara Municipal, nem teria de sê-lo, pois 
certamente se tratou de uma reunião entre os dois clubes, destinada a acertar pormenores das 
respetivas atividades. Salientou ainda que há que destacar o facto de o Bota Fogo se preparar para 
iniciar a sua atividade nos escalões de formação.---------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias interveio para sugerir à Câmara que comparticipe junto dos clubes 
da Vila com o mesmo valor com que a Direção Regional do Desporto comparticipa ao abrigo do 
contrato programa existente para o desenvolvimento desportivo, estabelecendo assim uma 
plataforma que iria permitir a abertura de mais modalidades desportivas.--------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu, sugerindo que a oposição formalize uma proposta 
sobre esta matéria para que seja incluída no próximo orçamento da autarquia, ou em qualquer altura, 
propor uma alteração ou revisão ao orçamento em vigor.------------------------------------------------------------ 
Referiu também o presidente da Câmara Municipal que regista a sugestão do vereador Gonçalo 
Patrício Dias e que o executivo irá estudar o assunto e ver como será possível aumentar os apoios. 
Relembrou que em 2016, a autarquia incrementou o montante de apoio às marchas do S. João e 
alguns clubes e associações, sendo que se chega a um ponto em que a autarquia deixa de ter 
capacidade de aumentar as verbas a atribuir.--------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para solicitar ao presidente da Câmara Municipal que dê 
uma palavra de conforto aos dois bombeiros de Vila Franca do Campo que estiveram na Madeira a 
combater os incêndios, ao que o presidente da Câmara Municipal respondeu que assim seria feito.---- 



 
 
Por último, o Presidente da Câmara procedeu a várias explicações às várias questões de pormenor 
da vereadora Sabrina Furtado, respeitantes ao relatório trimestral de acompanhamento financeiro, 
sobre várias transações financeiras da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------- 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 54/2016) PROC.º N.º 1651/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 6.ª 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta de alteração ao orçamento 
da autarquia para o corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Submetida a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de alteração orçamental. Abstiveram-se 
os vereadores eleitos pelo PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 55/2016) PROC.º N.º 1653/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 4.ª 
REVISÃO ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta referente à 4.ª Revisão 
Orçamental, a qual foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal que destacou a prioridade 
dada a projetos de reabilitação urbana - Requalificação do Edifício do atual Museu e do edifício da 
antiga escola da Ribeira Seca - na sequência do programa estabelecido entre o Governo Regional e a 
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, o qual estará vigente até ao final de 
2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questionado pela vereadora Sabrina Furtado sobre se tinha carácter definitivo a anulação da rubrica 
"Alargamento Parque Industrial", o presidente da Câmara Municipal respondeu negativamente, 
afirmando tratar-se de um adiamento que urge fazer face ao atraso verificado no acordo a celebrar 
com a Vila Franca Parques, SA.. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de revisão orçamental, remetendo a 
mesma para apreciação e votação da assembleia municipal. 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 16 
de agosto, na importância de 846. 613, 24 € (oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e treze 
euros e vinte e quatro 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 cinco folhas. ------------------------------------------------------ 

 
 


