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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 03-12-2014  

 
 

-------- Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, 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, Arnaldo Branco Raposo de Amaral, 
Gonçalo Patrício Fontes Dia em substituição do Vereador Rui António Dias da Câmara Carvalho e Melo, 
que não compareceu por motivo justificado, 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 respetivo edital, é a seguinte: ------------------ 

 
INDÍCE  

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  
 
ORDEM DO DIA 
 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
 
 (DL N.º 101/2014) - PROC. N.º 7659/2014 - RC Consultores - Fiscalização e Coordenação de 
Segurança da Empreitada de Reabilitação de um Edifício para Biblioteca e Arquivo Municipal 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL  
 
(DL N.º 102/2014) - PROC. N.º 3277/2014 - Proposta de Deliberação - Atribuição de subsídio - 
Associação de Jovens da Ribeira Seca - Cortejo dos Reis Magos 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
 (DL N.º 103/2014) - PROC. N.º 3262/2014 - Informação Interna - Autorização Prévia no âmbito da 
Lei dos Compromissos 
 
 (DL N.º 104/2014) - PROC. N.º 3272/2014 - Informação Interna - 4ª.Revisão Orçamental 
 
- Balancete 



 
 
 

 
 
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  
 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo presidente da Câmara Municipal, tomou a palavra o vereador 
Gonçalo Patrício Dias para sugerir a colocação de um espelho no lado inverso ao existente na rua do 
campo de futebol, na interseção com a Rua Teófilo Braga. ----------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal referiu que aquela e outras situações foram objeto da atenção da 
última reunião da Comissão Municipal de Trânsito e que estão a ser ponderadas. ----------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para interpelar o presidente da Câmara Municipal sobre a 
notícia veiculada pela comunicação social segundo a qual a Câmara Municipal tinha chegado a acordo 
com a CGD quanto à dívida da Gesquelhas. ------------------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal esclareceu que em princípio será estabelecido um acordo conforme 
o que foi proposto pela autarquia, com perdão de juros e com o prazo de 30 anos, faltando porém 
firmar algumas arestas técnicas e equacionar algumas variantes que permitam, em definitivo, identificar 
em concreto o encargo anual para a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------- 

  
 

ORDEM DO DIA 
 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA  
 
(DL N.º 101/2014) - PROC. N.º 7659/2014 - RC CONSULTORES – FISCALIZAÇÃO E 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE UM EDIFÍCIO 
PARA BIBLIOTECA E ARQUIVO MUNICIPAL – Foi presente à reunião o pedido de prorrogação a 
título gracioso e por noventa e oito dias, do prazo de execução do contrato da empreitada denominada  
Reabilitação de um Edifício para Biblioteca e Arquivo Municipal, fundamentada pelo consórcio Couto & 
Couto, Lda./ Marques, SA na ocorrência de diversos condicionalismos durante a fase de execução da 
obra que impediram o seu normal desenvolvimento. 
A Câmara deliberou aprovar a prorrogação solicitada. Abstiveram-se os vereadores eleitos pelo PSD 
que pela voz da vereadora Sabrina Furtado consideraram que todas as prorrogações prejudicam o 
concurso inicial como tem sido demonstrado em situações anteriores. 
  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL   
 
(DL N.º 102/2014) - PROC. N.º 3277/2014 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS UNIDOS DA RIBEIRA SECA – CORTEJO DOS REIS 
MAGOS - Por forma a assegurar a realização do tradicional Cortejo dos Reis Magos, a Câmara 
deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Jovens Unidos da Ribeira Seca um subsídio no 
montante de 500,00 euros a formalizar através do competente protocolo. --------------------------------------- 



  
 
 
 
 
 
DIVISÃO FINANCEIRA  
 
(DL N.º 102/2014) - PROC. N.º 3262/2014 – INFORMAÇÃO INTERNA – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS - Foi presente à reunião a proposta de alteração de 
assunção de compromissos plurianuais detalhados nas Grande Opções do Plano da autarquia para o 
ano de 2014, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro, 
conjugado com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho. ------------------------------------- 
A Câmara deliberou aprovar a proposta apresentada remetendo a mesma à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. Abstiveram-se os vereadores eleitos pelo PSD. ------------------------------------------ 
  
(DL N.º 103/2014) - PROC. N.º 3272/2014 – INFORMAÇÃO INTERNA - 4ª.REVISÃO ORÇAMENTAL 
- Foi presente à reunião a proposta de quarta revisão ao orçamento da autarquia para o ano de 2014. 
A Câmara deliberou aprovar o documento, remetendo o mesmo para apreciação e votação da 
Assembleia Municipal nos termos do consagrado na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. Abstiveram-se os vereadores eleitos pelo PSD. ---------------------------------- 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 - BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 2 
de dezembro de 2014 na importância de 691 486,38 € (seiscentos e noventa e quatro mil quatrocentos 
e oitenta e seis euros e trinta e oito cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

 
 

 ----------  Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução 
imediata.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 12:00, 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 quatro folhas.  ---------------------------------------------------  
 


