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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  
DO DIA 20-01-2021  

 
 

-------- Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Nélia Maria Silva Alves Guimarães, 
Sabrina Marília Coutinho Furtado, Gonçalo Patrício Fontes Dias e Arnaldo Manuel Guerreiro de Sousa. --  

 ---------- Secretariou a reunião o Secretário da Vereação, Nuno Filipe Fontes Sousa.  ------------------------------  

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

 

INDÍCE  
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 2/2021) - I N.º 18/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA 
DA DELIBERAÇÃO N.º 91/2020 DE 23/12/2020 - APOIOS A CONCEDER NO ÂMBITO DA COVID-
19 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 3/2021) - I N.º 15/2021 - INFORMAÇÃO - RECEITA - COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
2020 
 
(DL N.º 4/2021) - I N.º 11/2021 - INFORMAÇÃO - COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
 
(DL N.º 5/2021) - I N.º 32/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 
BALANCETE 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 

Depois de declarar aberta a reunião e de se ter procedido à assinatura da ata da última reunião, o 
presidente da Câmara Municipal deu a palavra à vereadora Sabrina Furtado que solicitou um ponto de 
situação da pandemia de Covid-19 no Concelho, ao que o presidente da Câmara Municipal explicou 
que foi determinado testar as pessoas de determinadas zonas da freguesia onde havia maior 
incidência de casos positivos e, no dia anterior à reunião, foram testadas cerca de 470 pessoas em 
Ponta Garça, tendo-se registado 7 (sete) casos positivos e acrescentou que, hoje, continuam a 
decorrer, na Casa do Povo da mesma freguesia, testagens à população que se voluntarie para tal.----- 
O presidente da Câmara Municipal referiu que a expetativa é que, finda a testagem, a cerca sanitária 
em Ponta Garça seja levantada já no próximo dia 22. ----------------------------------------------------------------- 
Pediu novamente a palavra a vereadora Sabrina Furtado que considerou importante que a Câmara 
Municipal promovesse uma campanha de testagem voluntária dirigida às pessoas que trabalham no 
setor do comércio no Concelho e, por isso, lidam com mais pessoas diariamente. O presidente da 
Câmara Municipal referiu compreender a solicitação e lembrou que a determinação de quem é testado 
parte do Delegado de Saúde, explicando que em Ponta Garça estávamos face a uma situação de 
contaminação comunitária e houve necessidade de fazer a testagem massiva, sendo que, para além 
disso, fazer testes a pessoas que não têm sintomas não compete à Câmara Municipal deliberar. --------  
O presidente da Câmara Municipal disse também que, se as autoridades de saúde derem essa 
indicação, a Autarquia está disponível para colaborar nessa intenção, embora não pareça razoável a 
iniciativa partir da Câmara porque esta é uma prescrição médica e não administrativa. --------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado voltou a usar a palavra para referir que as empresas marítimo-turísticas 
sediadas no Concelho (cuja marina tem a sua gestão a cargo de uma empresa municipal), estão numa 
situação de injustiça em relação às demais, porque até 31 de dezembro, todas as marítimo-turísticas 
tiveram apoio ou isenção das rendas nas marinas da Portos dos Açores e perguntar como pode a 
Câmara Municipal tentar ajudar nesta situação, sabendo de antemão que a Autarquia não pode 
transferir verbas para a empresa municipal que gere a marina. ----------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu que convocou, recentemente, o Conselho de 
Administração da Marina da Vila e deu instruções no sentido de informar todas as marítimo-turísticas 
sediadas no Concelho que existe um apoio a nível nacional para ajuda ao pagamento de rendas, ao 
qual se devem candidatar e o que a Marina da Vila cobrará será, exclusivamente, o valor referente ao 
apoio que lhes seja concedido. O presidente da Câmara Municipal acrescentou que as marítimo-
turísticas que não queiram candidatar-se ao referido apoio pagarão o equivalente ao valor que o apoio 
determina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pediu a palavra o vereador Gonçalo Patrício Dias para perguntar se, em relação à remodelação do 
Mercado Municipal, a Câmara Municipal vai falar com os comerciantes que lá trabalham, por 
considerar que poderá existir uma situação de concorrência desleal devido aos vendedores 
ambulantes que venham a usufruir do novo espaço e não passem recibo, bem como o facto de, 
existindo oferta no exterior do Mercado Municipal, os consumidores não se sentirem tentados a entrar 
no espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal considerou que não é admissível que se façam vendas sem passar 



 
 
recibo e que é salutar para os consumidores que haja concorrência, competindo à Câmara Municipal 
motivar e estimular a concorrência para benefício dos cidadãos. --------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias voltou a usar da palavra para perguntar quais os critérios para o 
novo espaço do Mercado Municipal, em termos do número de comerciantes que o poderão utilizar e 
se será dada prioridade aos vendedores de Vila Franca do Campo e/ou aos vendedores que já se 
encontram instalados no Mercado Municipal, ao que o presidente da Câmara Municipal respondeu 
que, embora gostasse, uma entidade pública não pode dizer que os vendedores Vila-franquenses ou 
que determinada categoria de pessoas vai ter prioridade. Em relação ao número de comerciantes que 
se poderão concentrar no novo espaço (exterior) do Mercado Municipal, o presidente da Câmara 
Municipal respondeu que, de acordo com o caderno de encargos, estará entre os sete e os doze. ------  
Pediu a palavra o vereador Arnaldo Sousa para sugerir que se faça uma captação de água acima da 
já existente na Canada do Rochão, em Ponta Garça, para tentar impedir que entre água na habitação 
situada em frente ao início da referida canada, situação recorrente sempre que chove de forma 
abundante. O presidente da Câmara Municipal referiu que esta é uma situação que já acontece há 
muitos anos e os moradores já encontraram medidas de proteção da sua casa, observando que, 
sempre que chover em demasia vão existir constrangimentos, à semelhança do que acontece em todo 
o mundo, e fazendo saber que a Câmara Municipal vai averiguar o que ainda é possível fazer para 
resolver a situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 2/2021) - I N.º 18/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - AMPLIAÇÃO 
INTERPRETATIVA DA DELIBERAÇÃO N.º 91/2020 DE 23/12/2020 - APOIOS A 
CONCEDER NO ÂMBITO DA COVID-19 - Pelo presidente da Câmara Municipal foi 

apresentada a seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------------------------------- 
Na deliberação n.º 91/2020 de 23/12/2020, onde se isentou várias taxas, foi intenção isentar também 
as rendas das concessões e subconcessões uma vez que as mesmas dizem respeito a 
estabelecimentos de restauração e bebidas que, nesta conjuntura, mais consequências têm na 
respetiva atividade económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi também intenção, isentar as taxas de ocupação da via pública, referentes a esplanadas e 
publicidade de cada um dos comerciantes. ------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. -------------------------- 

  
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 



 
 

(DL N.º 3/2021) - I N.º 15/2021 - INFORMAÇÃO - RECEITA - COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS 2020 - Para efeitos dos compromissos plurianuais do município e dívida de e para 

o município, a Câmara Municipal tomou conhecimento da declaração subscrita pelo Chefe da Divisão 
Financeira, a qual se insere abaixo, remetendo o assunto para a assembleia municipal para o mesmo 
efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  
(DL N.º 4/2021) - I N.º 11/2021 - INFORMAÇÃO - COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
Pelo presidente da Câmara Municipal foi apresentada a seguinte informação: --------------------------------- 
“Dando cumprimento ao ponto 3 da proposta de “Autorização prévia genérica favorável à assunção de 



 
 
compromisso plurianuais” aprovada pela Assembleia Municipal, em reunião de 5/12/2019, sob 
proposta da Câmara Municipal (DL Nº 104/2019, de 30 de outubro em anexo) e para os efeitos 
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e do artigo 12º do 
Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, o Presidente da Câmara Municipal autorizou a realização 
dos compromissos plurianuais relativo aos contratos de prestação de serviços e empreitadas que 
indico: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assessoria Jurídica; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Locação de Bens (impressoras); --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manutenção de Serviços e Alojamento Data Center; ------------------------------------------------------------------- 
Serviços de Engenharia Civil; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empreitada – Requalificação do Centro Histórico de Água d’Alto; -------------------------------------------------- 
Serviços de Comunicações Fixas e Móveis; ------------------------------------------------------------------------------ 
Serviços de Proteção Civil; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperação do IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para pedir esclarecimentos sobre o contrato de 
prestação de serviços relativo à “Recuperação do IVA”, ao que o presidente da Câmara Municipal 
respondeu que se trata da contratação de uma empresa de auditoria, no caso a KPMG, para verificar 
se a Câmara Municipal pode recuperar mais IVA do que tem vindo a recuperar até ao momento, algo 
que a referida empresa considera possível, face ao verificado junto de outras autarquias que fizeram o 
mesmo processo. O presidente da Câmara Municipal explicou ainda que os honorários da empresa de 
auditoria estão diretamente relacionados com o valor que a Câmara conseguir recuperar do IVA. ------- 
A Câmara tomou conhecimento, remetendo o assunto para a assembleia municipal para o mesmo 
efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
(DL N.º 5/2021) - I N.º 32/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 1.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL  – Foi presente a proposta de alteração ao orçamento da autarquia, registando-se 

em ata a seguinte correção: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na página 3/3 da 1.ª Alteração Orçamental, referente às Modificações ao Plano Plurianual de 
Investimentos – PPI, no nº 340 20 18 342 – 1, onde se lê: “Recuperação e Valorização do Mercado”, 
deve ler-se: “Recuperação e Valorização do Antigo Mercado do Peixe”. ----------------------------------------- 
Pediu a palavra a vereadora Sabrina Furtado para pedir um ponto de situação relativo à construção de 
um armazém em Ponta Garça, tendo o presidente da Câmara Municipal explicado que recebeu 
recentemente a nova Comissão Fabriqueira da Igreja de Ponta Garça para ouvir as suas ideias, sendo 
que, neste momento, as duas entidades estão em conversações, e informará assim que haja 
novidades sobre a matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depois de explicada e esclarecida pelo presidente da Câmara Municipal, a proposta foi aprovada por 
maioria. 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 19     
de janeiro na importância de 4 171 351, 71 € (quatro milhões, cento e setenta e um mil e trezentos e 
cinquenta e um euros e setenta e um cêntimos) ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 ----------  Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução 
imediata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:50, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual, para constar, se elaborou a presente ata que eu, Nuno Filipe Fontes Sousa, Secretário 
da Vereação, mandei escrever e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ----------  Declaro ainda que a presente ata contém 7 folhas. ------------------------------------------------------------ 
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