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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO DIA 12-08-2015  
 
 

-------- Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, 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, Rui António Dias da 
Câmara Carvalho e Melo, Mário Rui Melo Braga e Gonçalo Patrício Fontes Dias, em substituição da 
vereadora Sabrina Marília Coutinho Furtado. -----------------------------------------------------------------  
-------- Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica, Maria Odete Pimentel dos Santos Medeiros 
Simas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma vez declarada aberta a reunião pelo presidente da Câmara Municipal, pediu a palavra o vereador 
Rui Melo que, disse: o Sr. Presidente decidiu adiar esta Reunião, fora do prazo legal, sem consultar os 
Vereadores do PSD, como tem sido pratica, por contatos do Sr. Presidente, do Chefe Divisão 
Administrativa ou pelo Chefe de Gabinete, afirmando que recebeu uma carta, logo respondeu também 
por escrito, tendo o Sr. Presidente, reconsiderado e manteve a reunião, nos termos previstos na Lei. 
Considerando que o Sr. Presidente na sua missiva justificava o adiamento pela ausência de assuntos 
para elaborar a Ordem de Dia, mencionou três situações, das mais de duas dezenas de disposições 
legais, que não têm sido cumpridas. Referiu que tem visto as minutas e as atas das reuniões estão 
atrasadas na sua publicação, no site da Autarquia, em mais de seis meses, a última ata publica é de 11 
de Fevereiro de 2015. Aludiu também, que a Câmara não tem conhecimento das decisões tomadas pelo 
presidente da Câmara Municipal no uso das competências dos poderes da Câmara delegadas e ainda 
que nunca foram apresentados à Câmara os relatórios trimestrais de execução orçamental que as 
Empresas do Sector Empresarial Local e Participadas estão obrigadas a remeter ao órgão executivo 
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal declarou: “Dei instruções ao chefe de gabinete para telefonar à 
vereadora Sabrina Furtado, no sentido de que não havendo assuntos para a reunião se propunha o 
adiamento da mesma. Recebi como resposta que esta matéria deveria ser feita por escrito. De seguida, 
fiz por escrito o adiamento da reunião e o resto é conhecido”.  
Não havendo mais qualquer intervenção dos presentes, o presidente da Câmara Municipal encerrou a 
reunião por não haver pontos na ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 11 de 
agosto de 2015, na importância de € 741.534,83 (setecentos quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e 
três euros e oitenta e três 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, Maria Odete Pimentel dos Santos 
Medeiros Simas, Coordenadora Técnica, mandei escrever e subscrevo.----------------------------------------- 
 
 ----------  Declaro ainda que a presente ata contém três folhas. --------------------------------------------------------- 
 

  


