
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 01-03-2017  

 
  
 
 
 
Presidente 
 

 
 -  Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues  
 
 

Vice- Presidente 
 
 

  -  Carlos Manuel de Melo Pimentel 
 

 
 
Vereadores 
 
 

  -  Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental 
 
  -  Arnaldo Branco Raposo de Amaral 
 
  -  Gonçalo Patrício Fontes Dias 
  
  -  Mário Rui Melo Braga 
 
   - Sabrina Marília Coutinho Furtado 
 

 
 
 
Secretário 
 
 

 - Maria Luísa Pacheco Simas 
 



 
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO DIA 01-03-2017  
 

 
-------- Aos um dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, 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 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 27/2017) - PROC.º N.º 763/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PEDIDO DE SUBSIDIO PARA 
2016/2017 - ACREDEF 
 
(DL 28/2017) - PROC.º N.º 1104/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - REPRESENTANTE DO 
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO NA EIRSU, EIM,SA 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 29/2017) - PROC.º N.º 421/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 
DE APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA DE 
"CONSTRUÇÃO DA CAPELA LUZ ETERNA - 2.ª FASE" 
 
(DL 30/2017) - PROC.º N.º 433/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 
Balancete 
 

 
 
 

 



 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião e deu a palavra ao vereador Gonçalo Dias, 
que alertou o presidente sobre o mau estado do piso sintético do Campo de Jogos de Ponta Garça, onde a 
“relva” que deveria estar de pé, encontra-se deitada, tal é o estado de degradação, sugerindo que se 
contratasse um técnico, para que fosse feito um estudo sobre a manutenção do mesmo. --------------------------  
O presidente, em resposta, fez questão de referir a presença do vereador Gonçalo Dias, na última sessão 
da Assembleia Municipal, do passado dia 23 de fevereiro, onde o mesmo assunto tinha sido colocado, por 
um membro da Assembleia, tornando a afirmar que a prioridade fora definida para o Campo de Jogos da 
Mãe de Deus, no entanto, deu a palavra ao Vereador Arnaldo Amaral que tem a seu cargo o pelouro do 
desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Arnaldo Amaral, por conhecimento próprio, alegou que o piso em questão nunca tinha sido 
objeto de manutenção, no mesmo momento, o vereador Mário Rui, pediu para intervir e afirmou que há dez 
anos atrás, tinha havido uma reparação no piso que constou de escovação da relva sintética. -------------------  
O Vereador Arnaldo, continuou e esclareceu que o estado da relva já não permitia tal reparação, atendendo 
à falta de comprimento dos filamentos sintéticos. Acrescentou ainda que existem outras situações pontuais 
que irão ser resolvidas, como o reforço da vedação, para maior segurança dos quintais envolventes. A 
eletrificação também, referiu o vereador, necessita de pequenas reparações e outros trabalhos, como 
pinturas e manutenções mínimas. Concluiu, dando a conhecer que houve há pouco tempo uma vistoria ao 
local, por parte da Associação Desportiva de Ponta Delgada, com homologação oficial, o que faz com que 
aquele campo esteja em condições de ser utilizado, além de que os escalões que lá estão praticam horário 
diurno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 27/2017) - PROC.º N.º 763/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PEDIDO DE 
SUBSIDIO PARA 2016/2017 – ACREDEF – Foi presente à reunião o pedido de apoio financeiro 
formulado pela ACREDEF  – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva dos Funcionários da Câmara 
Municipal de Vila Franca do Campo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, nos termos da legislação aplicável, pode 
conceder apoios a iniciativas ou ações de interesse público para o concelho, designadamente conceder 
apoio financeiro a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do município que 
tenham por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas. ---------------------------  
Considerando que a ACREDEF desenvolve um conjunto de atividades no domínio social, desportivo, 
recreativo e cultural destinadas aos trabalhadores e colaboradores da autarquia e à população em geral; ---- 
Ao abrigo do disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade aprovar a concessão de um subsídio no montante de € 8.000,00 (oito 
mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
A vereadora Sabrina Furtado pediu uma cópia do relatório de atividades da Associação, dado que o 
presidente da Câmara disse que 8000 euros são uma pequena ajuda, face às despesas de 16.000 euros 
apresentadas pela Acredef.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(DL 28/2017) - PROC.º N.º 1104/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO NA EIRSU, EIM,SA. A 
Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício n.º 5/2017 da EIRSU, e deliberou por unanimidade 
designar como representantes do município naquela empresa intermunicipal o vice-presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Carlos Manuel de Melo Pimentel, para o conselho de administração, e o vereador Sr. Arnaldo 
Branco Raposo de Amaral, para a assembleia geral. ------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 29/2017) - PROC.º N.º 421/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - RATIFICAÇÃO 
DO DESPACHO DE APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO EM 
REGIME DE EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DA CAPELA LUZ ETERNA - 2.ª FASE" 
– Foi presente a proposta de ratificação do despacho do presidente da Câmara Municipal, de 20.02.2017, a 
aprovar a “Minuta do contrato para execução em regime de empreitada de “Construção da Capela Luz 
Eterna – 2.ª Fase”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade ratificar o referido despacho. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 30/2017) - PROC.º N.º 433/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 4.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL – Pelo presidente da Câmara Municipal foi apresentada a proposta de alteração ao 
orçamento da autarquia para 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou aprovar o documento. 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      de       
na importância de 1.200.614,53 €    (  um milhão, duzentos mil, seiscentos e catorze euros e cinquenta e 
três cêntimos ).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------- Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução imediata.---- 
 
 
 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:25, 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. --------------------------------------------------------- 


