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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO DIA 10-05-2017  
 

 
Aos dez dias do mês de maio 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  Carlos 
Manuel de Melo Pimentel, com a presença dos vereadores Arnaldo Branco Raposo de Amaral, Gonçalo 
Patrício Fontes Dias, Mário Rui Melo Braga e Sabrina Marília Coutinho Furtado, não esteve presente a 
vereadora Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental, bem como, o presidente Ricardo Manuel de 
Amaral Rodrigues, por se encontrar em serviço fora da ilha. --------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 50/2017) - PROC.º N.º 2879/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PEDIDO DE INDICAÇÃO - 
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 51/2017) - PROC.º N.º 2699/2017 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017 - 1.º TRIMESTRE 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Depois de ter declarado aberta a reunião, o vice-presidente da Câmara Municipal informou os presentes 
que o presidente da Câmara Municipal estava ausente da ilha em serviço e que a vereadora Conceição 
Quental, por motivos particulares não estaria presente. ------------------------------------------------------------------- 
Pediu a palavra a vereadora Sabrina Furtado que perguntou para quando estaria prevista a época balnear 
no concelho e se até então, a autarquia iria cuidar das praias, mantendo-as limpas, já que a frequência 
daquelas começa muito antes da época balnear. ----------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral respondeu referindo que a abertura da época balnear está agendada para o 
dia 26 de junho e prolongar-se-á até ao dia 10 de setembro, abrangendo 4 praias, a saber: Vinha d’Areia, 
Porto Santo, Praia e Prainha de Água d’Alto, sendo estas duas últimas hastearam o galardão da Bandeira 
Azul. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosseguiu o vereador Arnaldo Amaral sublinhando a tendência crescente do período da época balnear no 
concelho que, progressivamente, registou 66 dias em 2015, 70 dias em 2016 e em 2017, contará com 77 
dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda o vereador que, mesmo antes da época balnear, com regularidade e sempre que o tempo o 
permite, a autarquia faz a limpeza das principais zonas balneares do concelho, sendo tal ação mais efetiva 
a partir do dia 1 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias pediu a palavra para perguntar se a autarquia preocupa-se com a 
limpeza regular da praia do Corpo Santo, fora da época balnear, já que a mesma apresenta graves 
situações de degradação em função de práticas associadas à toxicodependência. 
O vice-presidente interveio para esclarecer que a autarquia, com alguma regularidade e durante o inverno, 
procede a trabalhos de limpeza no local. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício apelou que haja mais atuação da Câmara naquele local. --------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado referiu que seria de considerar a iluminação da zona interior daquele espaço 
como fator dissuasivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral usou da palavra para dizer que o Porto santo, fora da época balnear, fica igual 
a tantos outros espaços do concelho que apresentam os mesmos problemas. -------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para perguntar se o executivo municipal tem definida alguma 
estratégia relativamente à toxicodependência e prevenção. --------------------------------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral respondeu sublinhando que a política que existe no concelho naquela matéria 
está integrada na política geral da Região que é definida e executada pelo Governo Regional. ----------------- 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 50/2017) - PROC.º N.º 2879/2017 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PEDIDO DE 
INDICAÇÃO - REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO - Foi presente a reunião o oficio da CPCJ de 



 
 

 

Vila Franca do Campo n.º 344/2017, de 26 de abril a comunicar o fim do mandato da Dra. Vanessa Gaspar 
como representante do município na comissão alargada daquela entidade. ------------------------------------------ 
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, de 01 de setembro, a 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade designar a vereadora Sra. Conceição de Jesus Pinheiro 
Botelho Quental para representar o município na referida comissão alargada da CPCJ de Vila Franca do 
Campo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias usou da palavra para expressar a opinião de que deveria ser aprovado 
um voto de louvor pelo trabalho desenvolvido pela Dra. Vanessa Gaspar, o qual foi realizado com muito 
empenho e profissionalismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral pediu a palavra para referir acolher a sugestão feita pelo vereador Gonçalo 
Patrício Dias, se bem quem em sua opinião, o louvor deveria ser feito pela própria CPCJ, já que a técnica 
superior em questão atuou em representação do município. -------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 51/2017) - PROC.º N.º 2699/2017 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017 - 1.º 
TRIMESTRE - A Câmara Municipal tomou conhecimento, remetendo processo para a Assembleia 
Municipal, para o mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 09     
de maio na importância de 1.088.661,02 € (um milhão oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um euros 
e dois 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 quatro folhas. -------------------------------------------------------- 
 
  


