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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   
DO DIA 01-09-2021  

 

-------- No primeiro dia do mês de setembro 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 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 73/2021) – I. N.º 976/2021 – INFORMAÇÃO – SETOR EMPRESARIAL LOCAL – 
RELATÓRIOS DE GESTÃO E CONTAS  
 
(DL N.º 74/2021) – I. N.º 971/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO COM O 
CLUBE FUTEBOL VASCO DA GAMA (ÉPOCA 2021/2022) 

 
(DL N.º 75/2021) – I. N.º 972/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO COM O 
GRUPO DESPORTIVO BOTA FOGO (ÉPOCA 2021/2022) 

 
(DL N.º 76/2021) – I. N.º 973/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO COM CLUBE 
CULTURAL E DESPORTIVO DA NATUREZA E DO AMBIENTE DA ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA DE VILA FRANCA DO CAMPO  

 
(DL N.º 77/2021) – I. N.º 974/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO COM O 
CLUBE DESPORTIVO DE VILA FRANCA (ÉPOCA 2021/2022)  
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 78/2021) – I. N.º 967/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – 9.ª ALTERAÇÃO AO 
ORÇAMENTO  
 
BALANCETE 
 



 
 

 

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 alteração da ordem de trabalhos, de modo que o ponto 
referente à 9ª Alteração ao Orçamento fosse deliberada em primeiro lugar. Colocada a votação, a 
alteração à ordem de trabalhos foi aprovada, de forma unânime. ------------------------------------------------------ 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL  
 
(DL N.º 73/2021) – I. N.º 976/2021 – INFORMAÇÃO – SETOR EMPRESARIAL LOCAL 
– RELATÓRIOS DE GESTÃO E CONTAS - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, na sua redação atual, foram presentes à Câmara 
Municipal, para conhecimento e posterior envio à Assembleia Municipal, para os mesmos efeitos, os 
documentos de prestação anual de contas das entidades que compõem o setor empresarial local do 
Município de Vila Franca do Campo, a saber: Marina da Vila – Indústria de marinas e Recreio, EM; 
Fundação Escola profissional de Vila Franca do Campo; SDVF – Sociedade de Desenvolvimento de 
Vila Franca do Campo, SA; Vila Solidária – Empresa Municipal de Habitação Social, EM. ------------------ 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e remeteu o processo para a Assembleia Municipal, para o 
mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
(DL N.º 74/2021) – I. N.º 971/2021 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO 
COM O CLUBE FUTEBOL VASCO DA GAMA (ÉPOCA 2021/2022) - O presidente da 

Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------- 
“Considerando o pedido de apoio para a época 2021/2022 formulado pelo Clube de Futebol Vasco da 
Gama junto desta Câmara Municipal, no valor global de €41.000,00, em virtude de já ter dado início 
aos respetivos trabalhos de preparação, com a inerente organização dos escalões e equipas técnicas, 
onde será incluído o escalão de Juvenis; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que é pretensão daquele Clube dar seguimento ao objetivo da programação desportiva, 
no que concerne ao escalão Sénior, na sequência do alcançado título de Campeão do Campeonato 
de Futebol de São Miguel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a importância de que o Clube se reveste no nosso concelho, no que à área do desporto 
diz respeito, incluindo em outras modalidades para além do futebol;----------------------------------------------- 
Propõe-se que a autarquia celebre um protocolo com o Clube Futebol Vasco da Gama, pelo valor de € 
10.000,00 (dez mil euros) e que tem como objetivo apoiar a respetiva atividade desportiva na época 
de 2021/2022.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias pediu a palavra para considerar que a deliberação carece de um 
regulamento que defina os critérios para a atribuição dos valores associados aos apoios, motivo pelo 



 
 
qual se poderá configurar como injusta perante futuros pedidos de apoio de outras instituições e 
levantar dúvidas em relação à legalidade da própria deliberação. -------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu que os apoios que têm sido concedidos a várias 
instituições do Concelho, atendendo à situação financeira da Câmara, ou seja, uma situação que era 
deficitária, foram sempre entendidos, na definição da União Europeia, como “apoios mínimos” e 
acrescentou que, tratando-se de apoios mínimos, ou seja, cujo montante não desvirtua a concorrência 
sempre se entendeu que cumpriam a legalidade, porém, face ao equilíbrio das contas da Câmara e à 
capacidade de conceder maiores apoios, está elaborado um regulamento para esta atividade, que vai 
a apreciação e votação na próxima sessão da Assembleia Municipal. Assim, frisou, no próximo 
mandato, disporemos deste regulamento, dando ainda conta que os apoios agora concedidos (neste 
ponto da ordem de trabalhos e nos seguintes), referentes às seguintes instituições: Clube Futebol 
Vasco da Gama, Grupo Desportivo Bota Fogo e Clube Desportivo de Vila Franca, são considerados 
adiantamentos, por conta dos apoios a conceder a estas instituições no ano de 2022. ---------------------- 
Colocada a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

  
(DL N.º 75/2021) – I. N.º 972/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO 
COM O GRUPO DESPORTIVO BOTA FOGO (ÉPOCA 2021/2022) - O presidente da 

Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: -----------------------------------------------  
“Considerando o pedido de apoio para a época 2021/2022 formulado pelo Grupo Desportivo Bota 
Fogo junto desta Câmara Municipal, no valor de €8.000,00, a fim de dar início aos respetivos trabalhos 
de preparação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que, nesta época, o Grupo Desportivo conta com a participação do escalão Sénior, e 
que constitui sua pretensão assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido, nomeadamente com 
os escalões de formação (benjamins e infantis); escola de futebol (petizes e traquinas), atletismo, 
ginástica e trilhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a importância de que o Clube se reveste no nosso concelho, no que à área do desporto 
diz respeito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Propõe-se que a autarquia celebre um protocolo com o Grupo Desportivo Bota Fogo, pelo valor de 
€4.000,00 (quatro mil euros) e que tem como objetivo apoiar a respetiva atividade desportiva na época 
de 2021/2022;” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

  
(DL N.º 76/2021) – I. N.º 973/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO 
COM CLUBE CULTURAL E DESPORTIVO DA NATUREZA E DO AMBIENTE DA 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA FRANCA DO CAMPO - O presidente da 

Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------- 
“Considerando o pedido de apoio formulado pelo Clube Cultural e Desportivo da Natureza e do 
Ambiente da Escola Básica de Vila Franca do Campo, junto desta Câmara Municipal, no valor de 
€20.000,00, para a realização de atividades; ----------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que, se trata de um Clube de âmbito cultural que se interessa pela preservação da 
natureza e do ambiente e por atividades desportivas; ----------------------------------------------------------------- 



 
 
Considerando a importância de que o Clube se reveste no nosso concelho, no que às áreas do 
ambiente e desporto dizem respeito; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se que a autarquia celebre um protocolo com o Clube Cultural e Desportivo da Natureza e do 
Ambiente da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, pelo valor de € 20.000,00 (vinte 
mil euros), e que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das respetivas atividades.” ----------------- 
Submetida a votação a proposta obteve aprovação por unanimidade. -------------------------------------------- 

  
(DL N.º 77/2021) – I. N.º 974/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROTOCOLO 
COM O CLUBE DESPORTIVO DE VILA FRANCA (ÉPOCA 2021/2022) – O presidente 

da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ------------------------------------------- 
“Considerando o pedido de apoio formulado pelo Clube Desportivo de Vila Franca junto desta Câmara 
Municipal, no valor de €10.000,00, para a realização de atividades; ----------------------------------------------- 
Considerando que tal pedido de apoio se encontra justificado com o crescente aumento de atletas, 
incluindo os escalões de juniores e juvenis – o que, necessariamente, acarreta mais encargos com as 
inscrições, árbitros, policiamento e transporte dos atletas; ----------------------------------------------------------- 
Considerando a importância de que o Clube se reveste no nosso concelho, no que à área do desporto 
diz respeito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Propõe-se que a autarquia celebre um protocolo com o Clube Desportivo de Vila Franca, pelo valor de 
€4.000,00 (quatro mil euros), e que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento da sua atividade.” ---- 
Submetida a votação a proposta foi aprovada de forma unânime. ------------------------------------------------- 

 
 DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL N.º 78/2021) – I. N.º 967/2021 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – 9.ª ALTERAÇÃO 
AO ORÇAMENTO – Foi presente à reunião a proposta de alteração ao orçamento da autarquia, 

assente principalmente no reforço da rúbrica referente ao apoio a associações e instituições, no valor de 
50 mil euros, passando a ter uma dotação de 110 mil euros. ------------------------------------------------------------
Colocada a votação a proposta foi aprovada unanimemente.  

  

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 31 de 
agosto, na importância de 5 071 815,60 € (cinco milhões, setenta e um mil e oitocentos e quinze euros e 
sessenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ----------  Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução 
imediata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:20, 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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