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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 04-08-2021  

 
 

-------- Aos quatro dias do mês de agosto 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. Não esteve presente o vereador Pedro 
Miguel da Costa Cabral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 65/2021) - I N.º 845 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PROTOCOLO COM CEPCEP- 
CENTRO DE ESTUDOS DOS POVOS E CULTURAS DE EXPRESSÃO PORTUGUESA 
(UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA) 
 
(DL N.º 66/2021) I. N.º 840 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DE VILA FRANCA DO CAMPO 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
Balancete 
 
  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 65/2021) - I N.º 845 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - PROTOCOLO COM 
CEPCEP- CENTRO DE ESTUDOS DOS POVOS E CULTURAS DE EXPRESSÃO 
PORTUGUESA (UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA) - O presidente da Câmara 

Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------------------- 
“Considerando que o Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa 
(Universidade Católica Portuguesa), abreviadamente designado por CEPCEP, está especialmente 
vocacionado para o estudo da interação cultural que a presença portuguesa gerou em povos de vários 
continentes, contribuindo para a promoção dos saberes e da cultura, através do desenvolvimento de 
várias iniciativas no domínio da investigação e edições de obras, entre outras atividades; ----------------- 
Considerando que, no âmbito da sua atividade, o CEPCEP pretende avançar com a edição da Obra 
intitulada: “O concelho de Vila Franca do Campo em 1566: espaços, gentes e recursos” da autoria do 
Sr Prof. Artur Teodoro de Matos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo reputa a referida obra de relevante 
interesse histórico e cultural para o nosso concelho; ------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a colaboração institucional entre as entidades públicas e privadas é uma forma 
eficaz de promover a informação e a cultura; ---------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se que a autarquia celebre um Protocolo com o CEPCEP - Centro de Estudos dos Povos e 
Culturas de Expressão Portuguesa (Universidade Católica Portuguesa), pelo valor de €1.790,00, e que 
tem como objetivo apoiar a edição da referida obra.” ------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal explicou que, no âmbito do protocolo, serão disponibilizados 90 
(noventa) exemplares da obra ao Município e que a mesma será apresentada no Concelho. -------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias sugeriu a inclusão da apresentação da obra nos eventos 
comemorativos dos 500 anos do terramoto de 1522, tendo o presidente da Câmara Municipal 
considerado que tal se poderá enquadrar. -------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

  
 
(DL N.º 66/2021) I. N.º 840 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO- PROTOCOLO COM A 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VILA FRANCA DO CAMPO - O presidente da Câmara 

Municipal apresentou a seguinte proposta de deliberação: ----------------------------------------------------------- 
“Considerando que a Associação Desportiva de Vila Franca do Campo desenvolve, no nosso 
concelho, um reconhecido conjunto de atividades de âmbito associativo, e de promoção recreativa, 
desportiva e cultural; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Considerando que a ADV desempenha um papel importante na promoção de Vila Franca do Campo, 



 
 
através da execução de diversos trabalhos no âmbito de vários Projetos, constituindo sua pretensão 
levar a cabo no decorrer do corrente ano, os Projetos intitulados: “Educação Sustentável” (com o 
embelezamento de espaços exteriores), “Varandas da Vila 2021, 2.ª Edição – Natal” e ainda “Arte em 
Casa 2021 – 2.ª Edição”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a colaboração institucional entre as entidades públicas 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 Desportiva de Vila Franca do 
Campo (ADV), pelo valor de 1.200,00€, e que tem como objetivo apoiar os custos inerentes à 
execução pela ADV dos referidos Projetos no decorrer do corrente ano.” ---------------------------------------- 
Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

 
  
DIVISÃO FINANCEIRA 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 3 de 
agosto, na importância de 4 941 902, 98 € (quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil e novecentos 
e dois euros e noventa e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:15, 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 quatro folhas. ------------------------------------------------------ 
 
  


	STA_D_1
	STA_D_2

