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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  
DO DIA 19-08-2021  

-------- Aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, pelas 14:00, 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, Sabrina Marília Coutinho Furtado, 
Gonçalo Patrício Fontes Dias. Não estiveram presentes, a vereadora Nélia Maria Silva Alves Guimarães, 
a qual justificou a sua ausência, e o vereador Pedro Miguel da Costa Cabral, o qual não apresentou 
motivo para a sua ausência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 67/2021) - I N.º 892/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - CONCURSO FOTOGRÁFICO 
- "A VILA EM PERSPECTIVA" - REGULAMENTO 
 
(DL N.º 67 - A/2021) - I N.º 5530/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ABAIXO ASSINADO - 
CRIAÇÃO DE BUSTO/MEMORIAL DO SENHOR PADRE ANTÓNIO CASSIANO 
 
ÁREA SOCIAL 
 
(DL N.º 68/2021) - I N.º 918/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - AMRHD - APOIOS À 
HABITAÇÃO DEGRADADA 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 69/2021) - I N.º 902/2021 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO 
PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL 
 
(DL N.º 70/2021) - I N.º 919/2021 - INFORMAÇÃO - PARECER SEMESTRAL - SITUAÇÃO 
ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 
(DL N.º 71/2021) - I. N.º 926/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 8.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL 
 
(DL N.º 72/2021) - I N.º 927/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO -3.ª REVISÃO 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 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 67-A/2021) – E. N.º 5530/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ABAIXO-
ASSINADO – CRIAÇÃO DE BUSTO/MEMORIAL DO SENHOR PADRE ANTÓNIO CASSIANO 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 67/2021) - I N.º 892/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - CONCURSO 
FOTOGRÁFICO - "A VILA EM PERSPECTIVA" – REGULAMENTO - O presidente da 

Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------- 
“A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo pretende promover o concurso fotográfico intitulado “A 
Vila em Perspetiva”, no âmbito do Dia Mundial da Fotografia, que se assinala no dia 19 de agosto de 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sendo a fotografia uma forma criativa e artística, acessível a qualquer cidadão através do modo digital 
e o concelho de Vila Franca do Campo um local com muita história, a Câmara Municipal pretende 
lançar o concurso fotográfico “A Vila em Perspetiva” com o intuito de dar a conhecer melhor o seu 
património, os seus monumentos, a sua cultura e as suas paisagens. -------------------------------------------- 
As regras do concurso e toda a sua tramitação encontram-se previstas no Regulamento em anexo, 
onde se prevê a atribuição de prémios aos 1.º, 2.º e 3.º lugares, no valor de 250,00€; 200,00€ e 
150,00€, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Propõe-se que a Câmara Municipal aprove o Regulamento do Concurso “A Vila em Perspetiva”, em 
anexo, com a inerente atribuição de prémios aos concorrentes posicionados nos 1.º, 2.º e 3.º lugares, 
nos montantes acima referidos.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

 
 
(DL N.º 67 - A/2021) - I N.º 5530/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ABAIXO 
ASSINADO - CRIAÇÃO DE BUSTO/MEMORIAL DO SENHOR PADRE ANTÓNIO 
CASSIANO - Na sequência da receção de um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas, no 

qual, por vontade popular, é manifestado o interesse em criar um busto/memorial em honra do Senhor 
Padre António Cassiano, o presidente da Câmara Municipal propôs que a Autarquia demonstre estar 



 
 

 

de acordo com a criação do busto/memorial e a sua disponibilidade para apoiar a iniciativa, nos 
moldes que os peticionários considerarem mais adequados, não devendo substituir-se a estes e 
devendo os mesmos constituir uma comissão “ad hoc” para levar os seus intentos a efeito. --------------- 
Pediu a palavra o vereador Gonçalo Patrício Dias para apontar a iniciativa como louvável e dar conta 
da sua abstenção na votação da proposta em causa, por considerar que o Padre António Cassiano 
não se iria rever com tal homenagem, porque sempre fora uma pessoa humilde e recatada. -------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do vereador Gonçalo 
Patrício Dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
ÁREA SOCIAL 
 
(DL N.º 68/2021) - I N.º 918/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - AMRHD - 
APOIOS À HABITAÇÃO DEGRADADA - O presidente da Câmara Municipal apresentou a 

seguinte proposta de deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Degradada, o Gabinete de Acão Social e 
a Fiscalização procederam à análise e enquadramento dos pedidos de apoios identificados, no quadro 
em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta sequência, propõe-se à Camara Municipal, a atribuição dos respetivos apoios, por se 
enquadrarem nos objetivos e/ou cumprirem com os critérios de seleção estabelecidos no citado 
Regulamento Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

 
 

 



 
 

 

 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 69/2021) - I N.º 902/2021 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL - Em cumprimento do disposto na cláusula 

n.º 6 do contrato celebrado a 11/10/2019 com o Fundo de Apoio Municipal (FAM), visado pela Secção 
Regional dos Açores do Tribunal de Contas em 5/12/2019, foi presente à reunião o relatório respeitante 
ao 2.º Trimestre do presente ano económico. -------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento, remetendo os documentos para a Assembleia Municipal, para 
o mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
(DL N.º 70/2021) - I N.º 919/2021 - INFORMAÇÃO - PARECER SEMESTRAL - 
SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO - Nos termos da alínea d) n.º 2 

do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram presentes à reunião, os documentos 
referentes à informação económica e financeira do semestre findo em 30 de junho de 2021. -------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento dos mesmos, remetendo-os para a Assembleia Municipal, 
para o mesmo fim. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
(DL N.º 71/2021) - I. N.º 926/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 8.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta de alteração ao orçamento da autarquia que, 

depois de apresentada e explicada pelo presidente da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade. -- 

 
 
(DL N.º 72/2021) - I N.º 927/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO -3.ª REVISÃO 
ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião, a proposta de revisão ao orçamento do município. O 

presidente da Câmara Municipal destacou como alterações mais relevantes as aberturas de rúbricas nos 
valores de 40 mil euros e 25 mil euros, para remodelar a eletrificação do Campo de Jogos da Mãe de 
Deus e do Campo de Jogos de Ponta Garça, respetivamente, bem como executar mais uma bancada no 
Campo de Jogos da Mãe de Deus. Para além disso, abriram-se rúbricas para a “Construção de Blocos de 
Apartamentos”, a “Reparação e Beneficiação – Moradias Municipais” e a “Aquisição de Habitações”, nos 
valores de 60 mil, 90 mil e 20 mil euros, respetivamente, para se poder atuar assim que se assine o 
contrato de execução referente à Estratégia Local de Habitação. ------------------------------------------------------ 
Depois de explicada pelo presidente, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada, de 
forma unânime. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 
 

 

 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 18     
de agosto na importância de 4 632 624, 26 € (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil e seiscentos e 
vinte e quatro euros e vinte e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 14:25, 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. --------------------------------------------------------- 
 

  


