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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 09-06-2021  

 
-------- Aos nove dias do mês de junho 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 respectivo edital, é a seguinte: -------------- 

 

 
INDÍCE  

 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 49/2021) - I. N.º 622/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO- 4.ª ALTERAÇÃO AO 
ORÇAMENTO 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 50/2021) - I N.º 652/2021 - 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 51/2021) - I N.º 667/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA 
DE MÉRITO MUNICIPAL (DESPORTIVO) - CLUBE DE FUTEBOL VASCO DA GAMA 
 
(DL N.º 52/2021) - I N.º 669/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO 
DE DISTINÇÃO HONORÍFICA DE MEDALHA DE OURO AO CENTRO DE SAÚDE DE VILA 
FRANCA DO CAMPO 
 
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 50/2021) – I. N.º 652/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 
INDEMNIZAÇÕES A ESTABELECIMENTOS ENCERRADOS EM ABRIL DE 2021, EM 
VIRTUDE DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE COMBATE À COVID-19 ------------------------------------ 

• (DL N.º 51/2021) – I. N.º 667/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 
MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL (DESPORTIVO) - CLUBE DE FUTEBOL VASCO DA 
GAMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• (DL N.º 52/2021) – I. N.º 669/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROPOSTA DE 
ATRIBUIÇÃO DE DISTINÇÃO HONORÍFICA DE MEDALHA DE OURO AO CENTRO DE 
SAÚDE DE VILA FRANCA DO CAMPO -------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao vereador Gonçalo Patrício Dias que manifestou a 
intenção de apresentar um voto de louvor, conforme, a seguir consta: ----------------------------------------------- 
VOTO DE LOUVOR – “O Clube de Futebol Vasco da Gama completou, recentemente, 70 anos de 
atividade ininterrupta. Os seus Estatutos foram criados em 1951 e a sua constituição enquanto Pessoa 
Coletiva e de Natureza Jurídica reconhecida pela publicação no Diário da República de 26 de junho de 
1956, festejando o seu aniversário a 19 de março. ------------------------------------------------------------------------- 
Quiseram os fundadores desta “equipa do povo”, quando decorria o ano de 1950, os srs. Carlos da 
Silveira Moniz, António Câmara, José Moniz Gago da Câmara, Raúl Pontes, Antonino Dias Furtado e 
Alfredo Moniz Gago da Câmara, reunir os homens do mar e do campo e, juntos com os da construção 
civil, ergueram o clube mais popular de Vila Franca do Campo – o “Grupo dos Azuis”, o futuro Clube de 
Futebol Vasco da Gama e que viria a encontrar como seu principal rival, o “Grupo Vila-franquense” (os 
Pretos), mais tarde, o Clube Desportivo de Vila Franca. ------------------------------------------------------------------  
Nos últimos anos, a Direção liderada por Armando Rodrigues, incumbiu o seu Diretor-Geral, Bruno 
Sousa, de procurar a equipa e atletas que melhor apresentavam as características pessoais e 
desportivos que melhor se identificavam com a filosófica do Clube: o Respeito, Dedicação, Humildade e 
Ambição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na época de 2001/2002 participou pela última vez com o seu escalão Sénior nas provas organizadas 
pela AFPD, a partir do qual tem desenvolvido a sua atividade apenas com os escalões de Formação 
(Traquinas/Benjamins, Infantis, Iniciados) com 70 atletas e desde a época 2020/21, também com o 
escalão Sénior (atualmente com 21 atletas), que no segundo ano após o seu reinício, sagra-se pela 
primeira vez na sua história Campeão de São Miguel na prova máxima do distrital da AFPD. ---------------- 
Por este feito histórico e pelo esforço e dedicação dos seus dirigentes, jogadores, sócios adeptos e 
simpatizantes, a vereação do PSD propõe um voto de louvor ao Clube de Futebol Vasco da Gama”. ------  
Submetido a votação, o voto de louvor foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

 



 
 

 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 49/2021) - I. N.º 622/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 4.ª ALTERAÇÃO 
AO ORÇAMENTO - O presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta de deliberação 

referente à quarta alteração ao Orçamento, que incidiu no reforço da rúbrica referente ao “Apoio 
Extraordinário às Empresas”, em 20 mil euros, passando a constar da mesma um valor total de 160 mil 
euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------- 
  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 50/2021) - I N.º 652/2021 - 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 seguinte proposta de deliberação: ---------------------------------------------- 
“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 mais 11 
candidaturas (cafés e restaurantes), 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 45.485,81€ (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
euros e oitenta e um 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.” --- 
Submetida a votação, a proposta foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
 

Estabelecimento   Valor do apoio  

Full Rock Café  €             505,17 

Café Gaiteira €           1011,34 



 
 

Bar Vinha d’Areia  €           6241,87 

Café Novo €           6059,89 

Atlântico Vila €           1450,58 

Restaurante Universo €             496,61 

Pizzaria Panzzaroti €           9410,30 

Café Cervejaria Central (freguesia de São Miguel) €           3845,98 

Café Scorpion  €           7419,52 

Café “O Gil” €           3851,70 

Loja do Matos €           5192,81 

  
 
(DL N.º 51/2021) - I N.º 667/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE 
MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL (DESPORTIVO) - CLUBE DE FUTEBOL VASCO 
DA GAMA - Pelo presidente da Câmara Municipal foi apresentada a proposta de deliberação seguinte: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Entre 26 de setembro de 2020 e 9 de junho de 2021, teve lugar o Campeonato de São Miguel de 
Seniores 2020/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pela primeira vez em 70 anos de história, e apenas dois anos após a reativação do escalão Sénior, o 
Clube Futebol Vasco da Gama conquistou o título de Campeão de São Miguel de Seniores, no 
campeonato que é prova máxima Associação de Futebol de Ponta Delgada. -------------------------------------- 
A participação e o bom desempenho do Clube de Futebol Vasco da Gama são também o resultado do 
trabalho realizado, ao longo dos anos, por toda a equipa, contando sempre com o apoio, colaboração e 
presença dos seus associados, familiares e amigos. ----------------------------------------------------------------------- 
Entendemos que esta conquista do Clube de Futebol Vasco da Gama deve orgulhar-nos pela promoção 
que faz do nosso concelho e pelo elevar do seu nome quer a nível regional, quer a nível nacional. ---------- 
Assim, face ao exposto, e reconhecendo o mérito desportivo, esforço, dedicação e o seu contributo na 
promoção do nosso concelho, o executivo camarário, propõe como justa homenagem a atribuição da 
Medalha de Mérito Municipal ao Clube de Futebol Vasco da Gama”. -------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a proposta foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
 

  
 
(DL N.º 52/2021) - I N.º 669/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PROPOSTA DE 
ATRIBUIÇÃO DE DISTINÇÃO HONORÍFICA DE MEDALHA DE OURO AO CENTRO DE 
SAÚDE DE VILA FRANCA DO CAMPO - Pelo Presidente da Câmara Municipal foi apresentada a 

proposta de atribuição de Distinção Honorífica ao Centro de Saúde de Vila Franca do Campo, com os 
fundamentos que abaixo se transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“No contexto de pandemia que atualmente vivemos em face da doença Covid 19, o Centro de Saúde de 
Vila Franca do Campo tem vindo a desempenhar um papel fundamental no nosso concelho. ----------------- 
Com efeito, merece especial destaque a envolvência e entrega total dos recursos humanos com a 



 
 
comunidade ao longo da pandemia de Covid-19, nos serviços relevantes que têm vindo a prestar de 
forma exemplar, seja no socorro às pessoas, seja na testagem ao vírus, bem como, numa segunda fase, 
no processo de vacinação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ocupando um lugar fundamental nesse combate, reconhecemos a importância do trabalho incansável 
que tem sido desenvolvido pelos profissionais do Centro de Saúde de Vila Franca do Campo, bem como 
toda a dedicação e zelo com que todos têm vindo a exercer as suas funções, muitas vezes, com 
sacrifícios pessoais e sempre em prol do bem comum que é a saúde de todos nós. ------------------------------ 
Com a atribuição da medalha de ouro, pretende-se reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais do 
Centro de Saúde de Vila Franca do Campo que com a sua dedicação e disponibilidade para servir, têm 
vindo a realizar diariamente, com muito esforço e empenho, um trabalho de reconhecida qualidade e de 
grande envolvimento com a nossa comunidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, por unanimidade, remetendo o assunto para apreciação 
e deliberação em reunião de assembleia municipal. ------------------------------------------------------------------------ 
  
  

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 8      
de junho na importância de 4 615 56016 € (quatro milhões, seiscentos e quinze mil e quinhentos e 
sessenta euros e dezasseis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:25, 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 seis folhas. --------------------------------------------------------- 
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