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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 
DO DIA 19-06-2015 

 
 

----- Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, 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, Arnaldo Branco Raposo de Amaral, Rui 
António Dias da Câmara Carvalho e Melo, Mário Rui Melo Braga e Sabrina Marília Coutinho Furtado. -----  

----- Secretariou a reunião o Chefe de Divisão, Duarte Manuel Carreiro Pacheco Pimentel.  ----------------------  

----- A Ordem de Trabalhos, constante da convocatória e do respectivo edital, é a seguinte:  --------------------  

 

 
INDÍCE 

 
ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 69/2015) - PROC. N.º 1231/2015 - Proposta de deliberação - Festa de São Miguel Arcanjo - 
Quartos 2015 - Protocolo com a Fábrica da Igreja de São Miguel 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
- Balancete 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião e deu a palavra ao vereador Rui Melo que 
sugeriu que em ata, e para memória futura, que se registasse as inaugurações do Terminal de 
Camionagem e da escultura dos Lions que marcou a celebração dos 25 anos daquela instituição, dará 
com a qual se congratula. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim o presidente da Câmara Municipal ditou para a ata que na sequência do manifestado pelo 
vereador Rui Melo, regista-se que a inauguração das obras de requalificação do Apeadeiro/Terminal de 
Camionagem de Vila Franca do Campo foram inauguradas no dia 5 de junho último e que pela 
passagem dos 25 anos dos Lions de Vila Franca do Campo foi inaugurado no passado dia 14 de junho 
foi inaugurado uma escultura em jeito de marco comemorativo daquele aniversário, na Avenida da 
Liberdade.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Rui Melo retomou a palavra para recomendar à Câmara que tenha uma mensagem 
pedagógica junto dos promotores das festas do Divino Espírito Santo no sentido de limitarem a produção 
de ruído, designadamente com o lançamento de foguetes, a horas decentes que não incomodem o 
direito ao descanso dos cidadãos, designadamente os idosos e crianças. 
Referiu também que tem uma fotografia com os dizeres da placa do busto do Senhor Padre António junto 
à ermida da Senhora da Paz, o que, quando for possível, permitirá a recuperação da placa, há muito 
desaparecida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prosseguiu o vereador Rui Melo para questionar a razão pela qual nas contas consolidadas não se 
constar a empresa participada Vila Franca Parque, SA, solicitando esclarecimento escrito por parte do 
Chefe da Divisão Financeira, o que mereceu o assentimento do presidente da Câmara Municipal.---------- 
Perguntou também o vereador Rui Melo pelo ponto de situação do edifício em construção para 
apartamentos, junto ao Tribunal de Vila Franca do Campo, cuja edificação se encontra parada há muito.  
O presidente da Câmara Municipal respondeu que não há qualquer evolução, mantendo-se as 
dificuldades de financiamento para a conclusão do mesmo.------------------------------------------------------------ 
O vereador Rui Melo também expressou a sua estranheza no que concerne à redação final da 
deliberação referente ao pedido de delegação de competências feito pela Junta de Freguesia de Ponta 
Garça, uma vez que a mesma não condiz com o texto que lhe foi anteriormente apresentado e por si 
aceite.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para concluir este período, o presidente da Câmara Municipal interveio para dizer que o S. João da Vila 
está a decorrer de acordo com as expetativas e que o importante esforço financeiro feito pela autarquia é 
exigido pela qualidade que se pretende oferecer aos vilafranquenses e a todos quantos nos visitam.------    
   

 
PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 
 
Nos termos regimentais, e no período destinado ao público, pelo presidente da Câmara Municipal foi 
dada a palavra ao munícipe Senhor João Travassos, com morada na Rua da Vitória, n.º 11, freguesia  



 
 
 
 
 
de S. Miguel deste Concelho, que sugeriu a colocação à saída da Vila – na área da Rotunda de 
Ligação à SCUT a norte do híper Sol – Mar, mensagem de agradecimento pela visita de todos quantos 
passam pelo Concelho, ao que o presidente da Câmara Municipal respondeu ser uma situação já 
detetada e que merece registo, do mesmo modo que merece ser equacionada uma mensagem de boas 
– vindas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prosseguiu o munícipe para saber qual a evolução da exposição por si feita na reunião pública deste 
órgão de 20 de maio último.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo que a sugestão feita merecerá a atenção da 
autarquia e sublinhou que em matéria de alterações de trânsito a Câmara Municipal necessita de muita 
sinalização, a qual tem um elevado custo, apenas suportável se cofinanciado por fundos comunitários, 
o que configura um processo moroso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL  
 
(DL N.º 69/2015) - PROC. N.º 1231/2015 - Proposta de deliberação - Festa de São Miguel Arcanjo 
- Quartos 2015 - Protocolo com a Fábrica da Igreja de São Miguel - Pelo presidente da Câmara 
Municipal foi apresentada a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------- 
"Considerando que a Câmara Municipal, 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 constituem uma das áreas de intervenção desta Câmara Municipal; ----------------------------------- 
Considerando o carácter municipal das festas do São Miguel Arcanjo, nas quais se realiza 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 é tradição da autarquia apoiar financeiramente a realização das exposições dos 
quartos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em ordem ao exposto, proponho à Câmara que delibere celebrar com a Fábrica da Igreja de São 
Miguel, Protocolo de apoio à realização dos Quartos dos Patronos da Festa de São Miguel 
Arcanjo/2015, no sentido de aquela conceder por cada Quarto de Patrono, um auxílio no montante de 
200,00 euros, ao respetivo promotor."-------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada- ----------------------------------------- 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

 



 

 

 

 

 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 
18.06.2015, na importância de € 1.338.963,53 (um milhão trezentos e trinta e oito mil, novecentos 
sessenta e três euros e cinquenta e três 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, Duarte Manuel Carreiro Pacheco 
Pimentel, Chefe de Divisão Administrativa e Operacional, mandei escrever e subscrevo. ---------------------------  

 
 ----------  Declaro ainda que a presente ata contém cinco folhas.  ------------------------------------------------------------  
 

  


