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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  
DO DIA 21-07-2021  

 
 

-------- Aos vinte e um dias do mês de julho 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 e Gonçalo Patrício Fontes Dias. Não esteve presente o vereador Pedro 
Miguel da Costa Cabral, o qual justificou a sua ausência. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- 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 62/2021) – I. N.º 773/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO COM A 
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE TÁXIS DE PONTA DELGADA  
 
ÁREA SOCIAL  
 
(DL N.º 63/2021) – I. N.º 786/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ACORDO DE 
COLABORAÇÃO IHRU – PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO  
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 64/2021) – I. N.º 783/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – 7.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 ao vereador Gonçalo Patrício Dias que manifestou a 
intenção de apresentar um voto de louvor, conforme a seguir consta: ------------------------------------------------ 
VOTO DE LOUVOR – “Fernando Pedro Pacheco Marques. Iniciou a sua atividade profissional, como 
Professor Provisório sem habilitações legais no ano letivo de 1984/85, lecionando a disciplina de 
trabalhos manuais, na Escola Preparatória de Vila Franca do Campo. ----------------------------------------------- 
Iniciou o cumprimento do serviço militar obrigatório em março de 1987. Ao terminar o serviço militar em 
1988 inicia a sua atividade de professor provisório sem habilitações legais na disciplina de Educação 
Física, na Escola Preparatória de Vila Franca do Campo. No ano letivo 2000/2001, exerceu a função de 
docente de Educação Física, na Escola EB 2,3 de Vila Franca do Campo. No ano letivo 2001/02, até ao 
ano letivo 2004/05, exerceu a função de docente de Educação Física, assim como prestou apoio 
educativo e participou na Coordenação Pedagógica e Enriquecimento Curricular, na Escola Básica 
Integrada 2,3, da Maia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A partir do ano letivo 2005/06 até ao presente ano letivo, exerce a função de docente de Educação 
Física, do terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, assim como acumula o cargo de diretor de 
turma e presta apoio educativo, na Escola Básica e Secundária Dr. Armando Côrtes-Rodrigues. Nos 
anos letivos de 2006/07 até 2010/11 exerceu funções como formador na Escola Profissional de Vila 
Franca do Campo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi treinador da secção de natação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro durante a época de 
1998/99. Da época de 2000/01 à época 2002/03 desempenhou as funções de treinador de natação, nas 
classes de pré-competição e competição no Gímnico/Clube Desportivo Santa Clara. No ano letivo 
2002/2003, exerceu funções de coordenador do Ginásio Health Clube, propriedade da empresa Atlântico 
Vila, S.A. A partir da época 2005/05, até à presente época, exerce as funções de professor de natação, 
das classes de aprendizagem, na piscina da Câmara Municipal de Lagoa – AQUAFIT. ------------------------- 
Instrutor de Karaté na Academia de Karaté de Vila Franca do Campo, com a graduação de 5º Dan 
Shotokan Karaté-do International Federation. Iniciou a prática do karaté na época de 1983/84, no clube 
Dojo Micaelense. Foi graduado em 1º Dan, pelo Sensei Miura, no ano de 1990. Iniciou a prática do 
karaté, em Vila Franca do Campo, como secção do Dojo Micaelense, na época de 1985/85. Foi membro 
fundador da Academia de Karaté de Vila Franca do Campo, em novembro de 2000, e é o seu presidente 
e instrutor chefe até à presente data. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Efetuou a primeira formação em instrutores pela Federação Portuguesa de Karaté-do e Disciplinas 
Associadas, em julho de 1990, obtendo a categoria de monitor (3º grau). Obteve a categoria de treinador 
grau II através da equivalência da licenciatura em Educação Física e Desporto (ensino de). ------------------ 
De realçar, como atleta, a participação no Campeonato do Mundo de Karaté da SKIF, na Cidade do 
México, no ano de 1990, e a participação em campeonatos nacionais do estilo SKI, organizados pela 
SKKP, onde obteve vários pódios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como instrutor da Academia, tem vindo a organizar uma variedade de estágios técnicos. Os karatecas 
desta Academia, têm vindo a participar, ao longo dos anos, em diversos estágios, organizados pela 



 
 

 

Academia e pelo SKKP, no estilo SKI-F, com vários Senseis de renome internacional. Participou na 
qualidade de organização, das ações de formação organizadas pela FNK-P, em Vila Franca do Campo, 
no ano de 2015. A nível de competições, há a salientar a organização de cinco Estágios Internacionais 
de Karaté de São João de Vila Franca do Campo, com a participação de várias equipas e ainda a 
organização dos trinta e dois torneios de Karaté de São João da Vila. Salienta-se também a participação 
dos atletas desta Academia em todas as provas locais, regionais e nacionais organizadas pela 
AKA/FNK-P. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atualmente, continua a ser o responsável técnico da AKVFC, sendo o portador do número federativo 
778. Foi galardoado na XX Gala do Desporto Açoriano, realizada este ano. ---------------------------------------- 
A vereação do PSD propõe que seja atribuído ao Sensei Fernando Marques um voto de louvor, não só 
pelo vasto currículo, mas também pelo seu trabalho e dedicação, fomentando esta arte marcial entre as 
crianças e jovens de Vila Franca do Campo, ao longo dos últimos 30 anos.” --------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal concordou e associou-se ao voto de louvor. ----------------------------------
Submetido a votação o voto de louvor foi aprovado de forma unânime. ---------------------------------------------- 
De seguida, o vereador Gonçalo Patrício Dias alertou para a existência de um muro degradado na Rua 
das Hortas, que pode consistir um perigo para quem circula naquela via pública, pelo risco de ruir, a que 
o presidente da Câmara Municipal respondeu que o assunto não era novo e a Autarquia interveio junto 
do proprietário para que tomasse as devidas providências, sendo que na altura cortou o abrigo que 
contribuía para a danificação do muro. Mais informou que foi tentada a aquisição do espaço, não tendo 
sido possível chegar a acordo e referiu que, neste momento, não existe nenhuma indicação concreta de 
perigo de ruir. O presidente da Câmara Municipal disse ainda que se poderá voltar a alertar o proprietário 
para o perigo que o muro poderá encerrar e inquirir sobre os valores que pretende atualmente para 
venda do espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pediu então a palavra a vereadora Sabrina Furtado para perguntar se havia desenvolvimentos relativos à 
construção do armazém da Igreja de Ponta Garça, tendo o presidente da Câmara Municipal explicado 
que decorrem os procedimentos relacionados com a entrega de documentos por parte do empreiteiro, os 
quais se encontravam em falta, sendo que o processo tem sido mais difícil do que o previsto, fruto de 
alguma inexperiência dos empreiteiros locais em termos de contratação pública. --------------------------------- 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL  
 
(DL N.º 62/2021) – I. N.º 773/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO 
COM A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE TÁXIS DE PONTA DELGADA – O 

presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ---------------------------- 
“Considerando que por força das medidas de contenção aplicadas no âmbito da pandemia causada 
pela doença COVID- 19, os taxistas do nosso concelho sofreram grande perda de rendimentos, e que 
tal circunstância poderá ter efeitos nefastos na sua sobrevivência e, bem assim, dos respetivos 
agregados familiares; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

Considerando que a Associação Profissional de Táxis de Ponta Delgada, através dos profissionais 
que exercem a atividade de taxista no nosso concelho, desenvolve um importante papel na promoção 
do concelho, das suas gentes e culturas; --------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a colaboração institucional entre as entidades publicas e privadas é uma forma 
eficaz de promoção do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos do concelho de Vila Franca do 
Campo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se que a autarquia celebre um Protocolo com a Associação Profissional de Táxis de Ponta 
Delgada, para atribuição de um apoio no valor de €15.000,00, com vista a apoiar os profissionais 
desta área do nosso concelho, minimizando os efeitos sentidos com a redução da sua atividade e 
inerente quebra de rendimentos em face da pandemia pela doença Covid-19.” -------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal explicou que a Autarquia tem apoiado as empresas e respondido a 
situações concretas em que, fruto da pandemia, se registaram prejuízos e falta de atividade 
económica. Os taxistas tiveram uma diminuição significativa da sua atividade, designadamente com a 
falta de turistas, área onde a atividade encontrava rendimentos. Ao contrário do referido na 
fundamentação (10 mil euros), o valor correto com que se propõe apoiar, mediante protocolo é de 15 
mil euros, pois existem 14 praças de táxis no Concelho, sendo intenção apoiar cada uma em mil 
euros, e ainda a associação em igual valor. ------------------------------------------------------------------------------ 
A vereadora Sabrina Furtado perguntou que garantias a Autarquia teria de que o dinheiro será 
distribuído de forma equitativa pelas 14 praças de táxis do Concelho, tendo o presidente da Câmara 
Municipal referido que a distribuição equitativa estará assegurada, com o protocolo a especificar todos 
os detalhes relevantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

 
ÁREA SOCIAL  
 
(DL N.º 63/2021) – I. N.º 786/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ACORDO DE 
COLABORAÇÃO IHRU – PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO – O 

presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ---------------------------- 
“A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, com o objetivo de responder às necessidades 
habitacionais, da população com menores recursos económicos, do concelho elaborou a Estratégia 
Local de Habitação (ELH) do Município de Vila Franca do Campo. Trata-se de um instrumento de 
planeamento de iniciativa municipal que definirá a estratégia de intervenção à escala local em matéria 
de política de habitação, com o recurso ao programa de apoio público 1º Direito. ----------------------------- 
A ELH de Vila Franca do Campo, foi aprovada pelo Conselho Diretivo do IHRU, I.P no passado dia 30 
de junho, tendo remetido a minuta do Acordo de Colaboração, que se anexa, para validação da 
mesma pelo executivo camarário”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal explanou que o acordo de colaboração prevê a recuperação de 
habitação social, num investimento que, em 2021, se prevê de 392 mil euros e também a aquisição e 
recuperação de habitação social num investimento de 358 mil euros. Em 2022, prevê a construção de 
novas habitações e também a aquisição de habitações, no montante de mais de 3 milhões de euros. 
Em 2023, prevê a construção de habitação e também a aquisição e reabilitação, envolvendo um valor 
de 896 mil euros. Mais informou que a Estratégia envolve um montante global de 7 milhões, 133 mil 



 
 

 

euros a executar ao longo de 3 anos (2021 a 2023). ------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal afirmou que estas medidas visam trazer para o Concelho mais 
oferta de habitação em tipologias T1, T2 e T3, num total de cerca de 30 novas habitações, de modo a 
combater as dificuldades existentes no Concelho nesta área e satisfazer a procura detetada ao longo 
do desenvolvimento da ELH. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado lembrou que as fontes de financiamento abrangidas pela ELH incluem, 
por exemplo, o empréstimo bonificado ou o autofinanciamento e solicitou esclarecimentos relativos ao 
plano de pagamento, tendo o presidente da Câmara Municipal dado conta que importa responder às 
solicitações das famílias carenciadas, bem como de jovens casais e até situações de individuais, que 
podem adquirir habitação mediante custos razoáveis. Para além disso, observou que o Plano de 
Recuperação e Resiliência do país tem uma grande fatia adstrita à Habitação e explicou que reuniu 
com o IHRU tendo-se obtido aprovação da ELH, que será comparticipada a 100 por cento pelo Plano 
de Recuperação e Resiliência. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal referiu que o que consta de momento na ELH tem como base o 
programa 1º Direito, que comparticipa em 40 por cento, porque a regulamentação do Plano de 
Recuperação e Resiliência ainda não existe, contudo, através de conversações com o IHRU e a 
Secretária de Estado da Habitação foi possível garantir que a ELH de Vila Franca do Campo será 
comparticipada pela República a 100 por cento, só se avançando para os contratos de execução de 
empreitadas e de aquisições com formulação ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. -------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 64/2021) – I. N.º 783/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – 7.ª 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – O presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta de 

deliberação referente à sétima alteração ao Orçamento, que consistiu num reforço de 90 mil euros na 
rúbrica referente à “Requalificação da zona circundante do Bairro do Meio-Moio”, que se prende com a 
recuperação do centro do bairro, onde existe um campo pouco qualificado, para atividades 
recreativas. Outra alteração prende-se com o reforço de 25 mil euros na rúbrica “Outros trabalhos 
especializados”, para efetuar contrato de prestação de serviços com a Dr.ª Nzinga Oliveira 
(arqueóloga), de modo a colmatar, nesta fase, as saídas de dois elementos que solicitaram 
mobilidade, nomeadamente o Arqueólogo Municipal e a responsável do Museu Municipal. Finalmente, 
verifica-se a abertura de uma rúbrica de 16 mil euros, referente ao protocolo com a Associação de 
Táxis de Ponta Delgada, que será de 15 mil euros, sobrando mil euros na referida rúbrica. ---------------- 
Submetida a votação, a proposta obteve aprovação por unanimidade. ------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

APÓS ORDEM DO DIA 
 

OUTROS ASSUNTOS - Analisou-se a possibilidade de a Câmara Municipal apoiar atividades 

desportivas com interesse para o Concelho, designadamente, pela visibilidade que trazem, tendo sido 
consensual que a Câmara Municipal deve apoiar as referidas entidades. ------------------------------------------- 
 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 20 de 
julho, na importância de 5 169 723,57 € (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil e setecentos e vinte 
e três euros e cinquenta e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ----------  Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução 
imediata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 11:00, 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.  -------------------------------------------------------------  
 


