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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  

DO DIA 29-03-2017  
 

 
-------- Aos vinte e nove 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 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 respectivo edital, é a seguinte:  ---------------  

 

INDÍCE  
 

ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 32/2017) - PROC.º N.º 493/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - APOIO 2 º SINAPSES - 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, PSICOLOGIA E NEUROCIÊNCIAS - ST.ª CASA DA 
MISERICÓRDIA - VFC 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 33/2017) - PROC.º Nº 633/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - EMPREITADA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA VASCO DA SILVEIRA - REFORMULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
APROVADO PELA DL N.º 81/2016, DE 27 DE OUTUBRO 
 
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 perguntou para quando a Câmara Municipal iria proceder às transferências para as juntas de 
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu informando que é vontade do executivo concluir o processo 
de delegação de competências muito em breve nos próximos dias, sendo que no ano passado foi feito em 
maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias pediu a palavra para referir ter constatado que na Vinha d’Areia, em dias 
de chuva, a água do mar apresenta-se suja. Perguntou se algum esgoto ali existente seria o responsável 
por aquela situação e se a mesma teve implicações no facto de a praia ter perdido a Bandeira Azul. --------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu afirmando que ali, há pelo menos 30 anos, existe um esgoto 
de águas pluviais, pelo que estranha que o vereador desconhecesse a sua existência. --------------------------- 
Prosseguiu reforçando que não é um esgoto qualquer, mas só de águas pluviais, que, em todo o caso, 
quando chove intensamente, é sobrecarregado com águas e detritos das ribeiras. --------------------------------- 
No que se refere às implicações da situação na atribuição da Bandeira Azul, o presidente da Câmara 
Municipal deu a palavra ao vereador Arnaldo Amaral que esclareceu que um dos critérios de atribuição e 
de manutenção daquele galardão consiste na verificação contínua de  quatro épocas balneares com a 
classificação de excelente e recordou que há aproximadamente 2 anos, registou-se uma situação de 
incumprimento, o que alterou a média, tendo-se mantido como boa, referindo ainda existir registo de uma 
ou outra  análise excelente, esperando-se   nos  próximos anos conseguir cumprir aquele critério. ------------
Pediu novamente a palavra, o vereador Gonçalo Patrício Dias que perguntou quais as obras que irão ser 
feitas no campo de jogos de Ponta Garça e se as mesmas incluem trabalhos no relvado, até porque tinha 
ficado com a ideia que o presidente da Câmara Municipal havia já assumido que aquele recinto não iria ser 
alvo de quaisquer obras, porque foi dito pelo presidente da camara ainda na reunião de camara anterior, 
que a prioridade seria o campo de jogos da mãe de Deus.----------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal interveio para esclarecer que irão ser feitas obras no campo de jogos 
de Ponta Garça e que tal decisão foi tomada tendo em consideração o atraso que se verifica na 
candidatura aos fundos comunitários da obra do campo de jogos da Mãe de Deus, que conjuntamente 
com os prazos normais do procedimento de concurso, atira o início da mesma, para o final do corrente 
ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosseguiu referindo que face a esta situação e havendo disponibilidade financeira que estava afeta ao 
Campo de Jogos da Mãe de Deus, resolveu-se alterar as prioridades, privilegiando o Campo de Jogos de 
Ponta Garça, o qual será objeto de obras de remodelação, como pinturas, novas redes, vedações e 
demais obras necessárias ao bom funcionamento daquele espaço, No que concerne ao relvado, já foram 
pedidas propostas, pelo que se aguarda a receção e apreciação das mesmas. ------------------------------------- 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 32/2017) - PROC.º N.º 493/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - APOIO 2 º 
SINAPSES - CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, PSICOLOGIA E 
NEUROCIÊNCIAS - ST.ª CASA DA MISERICÓRDIA – VFC - Foi presente à reunião o pedido 
formulado pela Santa Casa da Misericórdia para obtenção de apoio financeiro no montante de 500,00 
euros destinado a apoiar a realização, por aquela entidade, o 2.º Congresso Internacional de Educação, 
Psicologia e Neurociências - Sinapses- que decorrerá de 7 a 8 de abril de 2017. ----------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado estranhou o facto de a Santa Casa da Misericórdia da Vila Franca do Campo 
não dispor de 500,00 para fazer face ao solicitado, já que quem solicita o apoio é afeto à santa casa. ------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade a atribuição do apoio pedido. --------------------------------------- 
Não participou na apresentação, discussão e votação da presente deliberação, o presidente da Câmara 
Municipal, em respeito pelo princípio da imparcialidade estatuído pelo artigo 69.º do Código do 
Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 33/2017) - PROC.º Nº 633/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - EMPREITADA 
DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA VASCO DA SILVEIRA - REFORMULAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO APROVADO PELA DL N.º 81/2016, DE 27 DE OUTUBRO - Foi presente 
à reunião a proposta de reformulação do projeto referente à Empreitada de Requalificação da Avenida 
Vasco da Silveira, anteriormente aprovado pela Câmara Municipal através da DL n.º 81/2016, de 27 de 
outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal esclareceu que as alterações foram de pormenor e que resultaram 
especialmente no redesenho de algumas áreas do piso e do passeio da frente do Barracão de Peixe, que 
será alargado de modo a, eventualmente, comportar estacionamento. 
Perguntou a vereadora Sabrina Furtado se foi alterado algum valor, respondendo o presidente da câmara 
que não, referindo que apenas foram feitas alterações de pormenor no projeto.------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o projeto em apreço e toda a documentação ao 
mesmo inerente, o qual comporta o Preço Base de 348.000,00 euros (trezentos e quarenta e oito mil 
euros) acrescido do IVA à taxa legal em vigor e um prazo de execução de cinco anos. --------------------------- 
Também deliberou a Câmara Municipal nomear como o júri do procedimento, que com as competências 
que lhe são conferidas pelo artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, fica assim constituído: Dra. 
Natália Sousa (presidente); Dr. Duarte Pimentel e Sra. D. Zulmira Andrade. Como suplentes: Dr. José 



 
 

 

Manuel Braga e Dra. Dina Pimentel Mota. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais deliberou, dar seguimento ao procedimento em apreço sem prejuízo da candidatura da obra em 
apreço no âmbito do Programa Operacional Açores 2020, bem como revogar a DL n.º 81/2016, de 27 de 
outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 28     
de março na importância de 1.533.415,24 € (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e 
quinze 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 10:20, 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.  -----------------------------------------------------------  
 

  


