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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 03-02-2021  

 

-------- Aos três dias do mês de fevereiro 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 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 respetivo edital, é a seguinte:  -----------------  

 

INDÍCE  
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 6/2021) - I N.º 72/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ESTATUTO REMUNERATÓRIO 
DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  
 
(DL N.º 7/2021) – I N.º 70/2021 – INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA (DL 81/2020) – ATRIBUIÇÃO 
DE APOIO À ACREDEF – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DOS 
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DO CAMPO  
 
ÁREA SOCIAL  
 
(DL N.º 8/2021) – I N.º 69/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – CONCESSÃO DE APOIOS À 
RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA  
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 9/2021) - I N.º 50/2021 - INFORMAÇÃO – RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO 
PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL  
 
(DL N.º 10/2021) - I N.º 56/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – NORMA DE CONTROLO 
INTERNO DO MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO  
 
(DL N.º 11/2021) - I N.º 65/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 1.ª REVISÃO AO 
ORÇAMENTO 
 
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 ao vereador Gonçalo Patrício Dias que questionou se 
existiam funcionários da Autarquia recentemente infetados com Covid-19 e se não deveriam ser 
testados os funcionários que entraram ao serviço presencial na segunda-feira, a que o presidente da 
Câmara Municipal respondeu que surgiram 2 casos positivos e, por isso, foi feita uma testagem aos 
funcionários do edifício camarário, tendo posteriormente surgido mais 2 casos positivos e ficado em 
casa, em isolamento profilático, os casos próximos dos funcionários infetados, agindo de acordo com 
as determinações das autoridades de saúde. ---------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias perguntou, em seguida, se a futura obra de Remodelação e 
Modernização do Mercado Agrícola será posta a debate público, a que o presidente da Câmara 
Municipal respondeu, lembrando que a Ordem dos Arquitetos lançou um concurso de ideias, junto dos 
seus associados para criação de um projeto, sendo que, quando existir o projeto, este irá, 
naturalmente, a debate público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal esclareceu que as estruturas a colocar no exterior do Mercado 
Agrícola serão sempre totalmente amovíveis e apenas instaladas ao fim-de-semana. Enquanto isso, 
no interior do Mercado Agrícola, visa-se requalificar o local permitindo às pessoas estarem mais 
abrigadas de eventuais condições climatéricas adversas e efetuar melhorias que sejam necessárias 
nas lojas, sem alterar o que caracteriza o espaço. --------------------------------------------------------------------- 
Pediu a palavra o vereador Arnaldo Sousa para pedir um ponto de situação sobre a correção do 
asfalto em voltas das tampas na Rua do Açor e na Rua Padre Eduíno Terra Vargas, lembrando que 
após os ajustes feitos na elevação das tampas, o asfalto à volta destas encontra-se por compor, ao 
qual o Vice-presidente respondeu que se aguardava a vinda dos trabalhadores da empresa 
responsável por retificar a situação, o que acontecerá a breve trecho. -------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 6/2021) - I N.º 72/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ESTATUTO 
REMUNERATÓRIO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - Pelo 

presidente da Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta de deliberação: ---------------------- 
Na sequência da DL Nº 88/2020 - I Nº 904/2020 de 17 de dezembro em que foi designado para 
desempenhar as funções de coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, em regime de 
comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o técnico superior do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Vila Franca do Campo, Dr. João Manuel de Sousa Medeiros; ------------------------------------- 
Considerando que a Lei nº 65/2007, de 12 de novembro, diploma que define o enquadramento 
institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal e ao abrigo do nº 5 do artigo 14°-A, 
daquela Lei, compete à Câmara Municipal, deliberar sob proposta do presidente da Câmara Municipal, 
sobre o estatuto remuneratório do coordenador municipal de proteção civil. ------------------------------------ 



 
 
Assim, em ordem do exposto, proponho que seja atribuída, ao Dr. João Manuel Sousa Medeiros, 
coordenador municipal de proteção civil, a posição remuneratória 8ª e o nível remuneratório 39, da 
Carreira de Técnico Superior da Tabela Remuneratória Única do Regime Geral da função Pública de 
acordo com a Portaria nº 1553-C/2008, de 31/12, com efeito a partir de 1 de março. ------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. -------------------------- 

 
(DL N.º 7/2021) – I N.º 70/2021 – INFORMAÇÃO - RETIFICAÇÃO DA (DL 81/2020) – 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ACREDEF – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA 
E DESPORTIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA 
DO CAMPO – Pelo presidente da Câmara Municipal foi solicitada a retificação da (DL 81/2020), 

presente à reunião de 26 de novembro do ano transato, considerando que o valor atribuído à respetiva 
associação e protocolado foi de € 12.500,00 e não € 10.500,00. --------------------------------------------------- 
Assim, na (DL 81/2020), onde se lê € 10.500,00 deverá ler-se € 12.500,00. ------------------------------------ 
A Câmara Municipal concordou com a retificação, de forma unânime. -------------------------------------------- 
 

ÁREA SOCIAL  
 

(DL N.º 8/2021) – I N.º 69/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – CONCESSÃO DE 
APOIOS À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA - No âmbito do regime 

estatuído pelo Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Degradada, a Câmara Municipal 
deliberou por unanimidade conceder aos munícipes identificados no quadro abaixo, os apoios no 
mesmo fixados e destinados à realização de obras de reabilitação dos imóveis de habitação ali 
nomeados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 
 

DIVISÃO FINANCEIRA 

 
(DL N.º 9/2021) - I N.º 50/2021 - INFORMAÇÃO – RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL – Em cumprimento do disposto na 

clausula n.º 6 do contrato celebrado a 11/10/2019 com o Fundo de Apoio Municipal (FAM), visado pela 
Seção Regional dos Açores do Tribunal de Contas em 5/12/2019, foi presente à reunião o relatório 
respeitante ao 4.º Trimestre do ano 2020. -------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento, remetendo os documentos para a Assembleia Municipal, 
para o mesmo fim. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

(DL N.º 10/2021) - I N.º 56/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – NORMA DE 
CONTROLO INTERNO DO MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO – O presidente 

da Câmara Municipal, considerando as suas competências, ao abrigo do disposto no art. 35.º, n.º 1, al. 
J) da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 
submeteu a Norma de Controlo Interno do Município à aprovação da Câmara Municipal, a qual irá 
também a apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. -------------------------- 

  
(DL N.º 11/2021) - I N.º 65/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 1.ª REVISÃO AO 
ORÇAMENTO – Foi presente à reunião a proposta de revisão ao orçamento da autarquia, a qual foi 

explanada pelo presidente da Câmara Municipal que destacou o reforço no Orçamento da Receita na 
ordem de 400 mil euros, provenientes do Orçamento do Estado, e referiu que, na prática, há uma 
rúbrica que a Autarquia não está a receber referente à “Participação no IVA”, porque não existe um 
Decreto Legislativo Regional que adapte à Região a possibilidade de captar os referidos valores.-------- 
No Orçamento da Despesa, em “Outros Serviços”, o presidente da Câmara Municipal explicou que se 
verifica um acréscimo de mais de 67 mil euros, valor que voltará a aumentar futuramente, referente às 
dívidas aos fornecedores da Vila Solidária - Empresa Municipal de Habitação Social. ----------------------- 
Referiu-se ainda o presidente da Câmara Municipal às Modificações às Grandes Opções do Plano – 
GOP (PPI e AMR), nomeadamente à rúbrica “Ferramentas e Utensílios”, cujo valor, seis mil euros, se 
destina à construção de 6 (seis) caiaques tradicionais, cuja gestão será entregue à Marina da Vila ou 
ao Clube Naval, para usufruto da população, através do respetivo aluguer. ------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal explicou ainda que na rúbrica “Modernização Administrativa” 
incluiu-se um valor de 100 (cem) mil euros, para investimento na proteção de dados dos cidadãos e 
para uma melhoria no sistema de prevenção de ataques cibernéticos, podendo nestes casos recorrer-
se a fundos comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usou novamente da palavra o presidente da Câmara Municipal para referir que a rúbrica “Aquisição de 
Moradia – São Pedro – Sítio Calhau das Dias” destina-se à aquisição de uma casa que vai mar 
adentro e não tem saneamento básico, para respetiva demolição e renaturalização da zona. ------------- 
Enquanto isso, explicou o presidente da Câmara Municipal que, relativamente aos documentos 
distribuídos, propõe as seguintes alterações: na rúbrica “Reformulação do Saneamento Básico do 
Concelho” vai-se retirar o valor de 99 (noventa e nove) mil euros, que era um valor indicativo e 



 
 
direcionado para o projeto, que ainda não existe, ficando, de momento, apenas um milhar de euros, 
por forma a manter aberta a rúbrica, bem como se vai retirar a quantia de 6 (seis) mil euros inscritos 
na “Remodelação e Modernização do Mercado Agrícola. ------------------------------------------------- 
Por sua vez, estes valores serão inscritos na rúbrica “Grande Reparação de Vias Municipais (que já 
continha 50 mil euros inscritos), a qual visa a construção de passeios em pavê na Rua do Carneiro e 
na Rua Cidade de Fall River, sendo que o presidente da Câmara Municipal informou ser este o 
investimento total necessário, pois, após a convocatória da presente reunião, recebeu o orçamento 
para o concurso da construção dos passeios, o qual terá um custo de 149 mil euros, a que acrescem 
as despesas com a fiscalização. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado interveio para perguntar a que se referia a rúbrica “Aquisição de Terreno 
– Corretora”, a que o presidente da Câmara Municipal respondeu que se destina à aquisição do 
terreno onde está localizado o emissário. --------------------------------------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão orçamental 
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado interveio, apresentando a seguinte declaração de voto: ----------------------- 
“O PSD vota a favor da 1ª revisão ao Orçamento para 2021, mantendo o compromisso assumido na 
discussão do Orçamento para 2021, de que, assim que estivesse contemplado saneamento básico em 
revisão orçamental, votaríamos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Contudo, nesta revisão, na rúbrica do Mercado Agrícola, achamos que um projeto desta envergadura 
deve ser apresentando às pessoas e haver discussão pública”. --------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal pediu a palavra, para dizer que, tal como referiu durante a reunião, 
o acordo com a Ordem dos Arquitetos prevê um período de discussão pública, entre os projetos a 
apresentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 19     
de janeiro na importância de 4 620 671,19 € (quatro milhões, seiscentos e vinte mil e seiscentos e setenta 
e um euros e dezanove cêntimos) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:55, 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 6 folhas. ----------------------------------------------------------- 
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