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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 12-05-2021  

 
 

-------- Aos doze dias do mês de maio 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 43/2021) – I. N.º 520/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – REGULAMENTO DO 
CONCURSO DE MAIOS 2021 
 
(DL N.º 44/2021) – I. N.º 523/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO COM A 
FÁBRICA DA IGREJA DA MATRIZ DE SÃO MIGUEL  

 
(DL N.º 44-A/2021) – I. N.º 541/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 
INDEMNIZAÇÕES A ESTABELECIMENTOS ENCERRADOS EM ABRIL 2021, EM VIRTUDE DE 
MEDIDAS RESTRITIVAS DE COMBATE À COVID-19  
 
(DL N.º 44-B/2021) – I. N.º 544/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PROCEDIMENTO DE 
SELEÇÃO PRÉVIA PARA AJUSTE DIRETO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO NO MERCADO 
MUNICIPAL DE VILA FRANCA DO CAMPO - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO JÚRI - 

 
 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 

(DL N.º 45/2021) – I. N.º 524/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – 3.ª ALTERAÇÃO 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 solicitou a inclusão na ordem de trabalhos da presente reunião do 
assunto abaixo identificado, o que mereceu a aprovação unânime dos presentes: ------------------------------- 

• (DL N.º 44-A/2021) – I. N.º 541/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 
INDEMNIZAÇÕES A ESTABELECIMENTOS ENCERRADOS EM ABRIL 2021, EM VIRTUDE 
DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE COMBATE À COVID-19 

• (DL N.º 44-B/2021) – I. N.º 544/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PROCEDIMENTO DE 
SELEÇÃO PRÉVIA PARA AJUSTE DIRETO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO NO 
MERCADO MUNICIPAL DE VILA FRANCA DO CAMPO - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO 
FINAL DO JÚRI 
 

O presidente da Câmara Municipal manifestou a intenção de apresentar um voto de louvor, conforme, a 
seguir consta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOTO DE LOUVOR – “Comemorou-se, hoje, o Dia Internacional do Enfermeiro, e o Presidente da 
Câmara Municipal apresenta um Voto de Louvor a todos os enfermeiros em geral, e aos que 
desenvolvem a sua atividade, em particular, no Concelho de Vila Franca do Campo, reconhecendo o 
esforço e a dedicação que, particularmente durante esta conjuntura de pandemia, se tem verificado. ------ 
Na verdade, não se têm poupado a um esforço extraordinário, tendo em vista não só testar, por diversas 
vezes, a população de Vila Franca do Campo, com especial incidência na comunidade escolar, mas 
também, e em simultâneo, na aplicação de vacinas. ----------------------------------------------------------------------
Assim, proponho o voto de congratulação a todos os enfermeiros de Vila Franca do Campo, com a 
certeza de que, não só reconhecemos o seu trabalho, como desejamos sucesso para a atividade que 
têm desenvolvido”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A vereadora Sabrina Furtado, pediu a palavra para dizer que os vereadores do PSD se associavam e 
subscreviam o voto de louvor apresentado pelo presidente da Câmara Municipal. ------------------------------- 
Submetido a votação, o voto de louvor foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 43/2021) – I. N.º 520/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – REGULAMENTO 
DO CONCURSO DE MAIOS 2021 - Pelo presidente da Câmara Municipal foi apresentada a 

seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Considerando que a tradição dos “Maios” nos Açores assinala a chegada do Verão e das boas colheitas, 
e com vista a manter essa tradição, a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo promoveu, no passado 
dia 1 de maio, o “Concurso de Maios” que foi realizado online, em face da atual situação de pandemia 



 
 
causada pela doença COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Com a realização deste Concurso, procurou-se promover a participação ativa dos residentes no concelho 
de Vila Franca do Campo; valorizar a tradição dos “Maios”; estimular a criatividade dos participantes e 
repassar a tradição às novas gerações. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal aprove o Regulamento do “Concurso de Maios”, no qual se 
encontra prevista a atribuição dos seguintes prémios aos participantes vencedores: ----------------------------- 
• 1.º Lugar: 250,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 2.º Lugar: 200,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 3.º Lugar: 150,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------  

 
(DL N.º 44/2021) – I. N.º 523/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO 
COM A FÁBRICA DA IGREJA DA MATRIZ DE SÃO MIGUEL - Pelo presidente da Câmara 

Municipal foi apresentada a seguinte proposta de deliberação: --------------------------------------------------------- 
“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; ------------------------------- 
Considerando que a valorização e proteção do património cultural do concelho de Vila Franca do Campo 
constitui uma das áreas de intervenção desta Câmara Municipal; ------------------------------------------------------ 
Considerando o caráter municipal das festas do São Miguel Arcanjo, nas quais habitualmente se 
realizava a exposição dos Quartos dos Santos Patronos e que representa uma demonstração única de fé 
e devoção individual e coletiva, com grande aceitação, quer no concelho, quer na ilha de São Miguel; ----- 
Considerando que, em virtude da pandemia causada pela doença COVID-19, a referida exposição dos 
Santos Patronos será realizada na Igreja de São Miguel, que suportará os custos envolvidos na 
ornamentação dos respetivos altares; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Propõe-se que a autarquia celebre o Protocolo com a Fábrica da Igreja Matriz de São Miguel, nos termos 
nele melhor regulados.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal explicou ainda que o protocolo visa a atribuição de  um subsídio de 
2.400,00€ (dois mil e quatrocentos euros), pela Câmara Municipal à Fábrica da Igreja, destinado 
exclusivamente a apoiar os custos inerentes à ornamentação dos altares dos Santos Patronos da Festa 
de São Miguel Arcanjo, cuja exposição, em virtude da pandemia, será realizada na Igreja de São Miguel, 
e que assim contribui para a manutenção da tradição religiosa e cultural em benefício coletivo do 
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta por unanimidade. ------------------------- 
  

(DL N.º 44-A/2021) – I. N.º 541/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO 
DE INDEMNIZAÇÕES A ESTABELECIMENTOS ENCERRADOS EM ABRIL 2021, EM 
VIRTUDE DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE COMBATE À COVID-19 – Pelo presidente da 

Câmara Municipal foi apresentada a proposta de deliberação seguinte: ---------------------------------------------- 
“Considerando que, em resultado da aplicação das medidas restritivas de combate à Covid-19, face ao 
aumento de casos positivos que se verificaram em Vila Franca do Campo, os estabelecimentos 
comerciais do concelho tiveram de proceder ao seu encerramento no mês de abril do corrente ano; -------- 



 
 
Considerando que o artigo 12.º A do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços no Município de Vila Franca do Campo prevê, 
expressamente, a atribuição de uma indemnização, pela Câmara Municipal, aos estabelecimentos do 
concelho que se defrontem com o encerramento da sua atividade por força da aplicação de tais medidas, 
correspondendo o valor do apoio à média do rendimento obtido nos três meses anteriores ao fecho; ------- 
Considerando que, no âmbito do processo de atribuição de apoios, foram apresentadas 26 candidaturas 
(cafés, restaurantes e ginásio), cfr. lista em anexo, tendo sido apresentadas as respetivas faturações 
relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, bem como a média mensal (sem incluir o IVA), 
resultando, assim, um valor a atribuir de 118.908,68€ (cento e dezoito mil, novecentos e oito euros e 
sessenta e oito cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se que a autarquia aprove a atribuição dos apoios aos estabelecimentos que apresentaram 
candidatura para o efeito e que reúnem os pressupostos para o efeito, identificados na lista em anexo.” --- 
O presidente da Câmara Municipal informou, também que, do registo que a Autarquia tem de 
estabelecimentos que preenchem os critérios para obtenção do apoio, sobram 19 estabelecimentos, com 
a aprovação da candidatura pendente ou que não apresentaram ainda candidatura. ----------------------------- 
Submetida a votação, a proposta foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
 

Estabelecimento   Valor do apoio  

 Café SLB  €            2 413,55  

 Tasca do Traguita  €               822,77  

Café Pinheiro  €            9 282,55  

Café Ilhéu  €            5 474,27  

Snack-Bar Luar   €            1 447,30  

Café Central – Água d’Alto  €            3 093,33  

Café Terminal Lounge  €            2 013,90  

Café do Canto – Ribeira Seca  €            2 159,95  

Café Desporto  €               255,05  

Snack-Bar Bombeiros VFC  €          21 041,00  

Café Tropical  €            6 627,86  

Volksbar  €               869,62  

Bar Praia Água d'Alto  €          24 831,95  

Café O Ponta Garça  €            2 712,49  

Cervejaria A Lagoínha  €            5 199,46  

Estrela do Mar - Restaurante  €            6 955,55  

Industrial Gym  €            3 656,59  

Café 51" + Café Aninhas  €               219,03  

Quiosque Saraiva"  €            3 121,59  

Snack Bar Paparoca - Solmar  €            2 806,86  

Restaurante O Jaime  €            6 955,55  

Café O Araújo  €            1 439,21  



 
 

Cantinho da Vila  €            2 323,29  

Café Cervejaria Arménia  €            1 049,90  

Café Salema  €            2 136,06  

 
 
 (DL N.º 44-B/2021) – I. N.º 544/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO PRÉVIA PARA AJUSTE DIRETO DO PROJETO DE 
INTERVENÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL DE VILA FRANCA DO CAMPO - 
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO JÚRI – Pelo presidente da Câmara Municipal foi 

apresentada a seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------------------------------- 
“Considerando que, no âmbito do procedimento de seleção prévia para Ajuste Direto do projeto de 
intervenção no Mercado Municipal de Vila Franca do Campo, e na sequência do protocolo celebrado 
entre a Autarquia e a Seção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, foram apresentadas 22 
(vinte e duas) propostas, com vista à criação de um novo espaço no exterior, na Rua Fonte do Bago, 
entre o Fontenário e o portão de acesso ao Mercado, e que servirá para os produtores locais 
instalarem, de sexta a sábado, bancas para aí vender os seus produtos, sendo aquele espaço dotado 
de uma estrutura amovível que apenas será instalada naqueles dias. ------------------------------------------- 
Considerando que, relativamente às referidas propostas, o Júri do procedimento elaborou o Relatório 
Final (que foi distribuído pelos senhores vereadores), do qual resultam as três propostas com melhor 
classificação obtida, designadamente, com as seguintes pontuações: -------------------------------------------- 
- proposta com o código gZLCGZ - 18.1; ---------------------------------------------------------------------------------- 
- proposta com o código wQJHj4 - 14.33; --------------------------------------------------------------------------------- 
- proposta com o código 0GGuz - 13.92; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que, de acordo com as regras do procedimento e com o protocolado, encontra-se 
estipulada a atribuição dos seguintes prémios, às três propostas melhor classificadas: --------------------- 
1º classificado - Atelier do Beco da Bela Vista – Arquitetura Paisagista, Lda. (código gZLCGZ): prémio 
de € 2.000,00 (dois mil euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2º classificado - MESA atelier (código wQJHj4): prémio de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros); --------- 
3º classificado - Arq.º João Castelo Branco (código 0GGuz): prémio de € 1.000,00 (mil euros); ----------- 
Propõe-se que a autarquia aprove o Relatório Final elaborado pelo Júri do Procedimento, com a 
inerente atribuição dos respetivos prémios às três propostas melhor classificadas e acima 
identificadas”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade aprovar o relatório do júri relativo ao concurso de 
ideias, para procedimento de seleção prévia para ajuste direto, com o objetivo de selecionar uma 
proposta para a intervenção no Mercado Municipal de Vila Franca do Campo e adjudicar o projeto ao 
concorrente classificado em 1º lugar, Atelier do Beco da Bela Vista – Arquitetura Paisagista, Lda. ------- 

 
 DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 45/2021) – I. N.º 524/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – 3.ª 



 
 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - Foi presente à reunião a proposta referente à terceira 

alteração ao orçamento da Autarquia para o ano de 2021, a qual foi apresentada pelo presidente da 
Câmara Municipal que referiu que a alteração teve como principais motivos o reforço da rúbrica 
referente ao “Apoio Extraordinário às Empresas”, no valor de 90 mil euros, ficando agora inscritos um 
total de 140 mil euros na rúbrica, bem como o reforço em 15 mil euros, passando a ficar inscritos 90 
mil euros, na rúbrica relativa à contratação de nadadores salvadores para a próxima época balnear.---- 
Submetida a votação, a proposta de alteração orçamental apresentada foi aprovada por unanimidade.- 

 

 RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 11 de 
maio na importância de 4 946 623,43 € (quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil e seiscentos e 
vinte e três euros e quarenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ----------  Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução 
imediata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:50, 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 sete folhas.  -------------------------------------------------------------  
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