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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  

DO DIA 25-05-2016  
 

-------- Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, pelas 10:00, nesta Vila e 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, em reunião Ordinária Pública a Câmara Municipal, sob a 
presidência do vice-presidente da Câmara Municipal, Carlos Manuel de Melo Pimentel, com a presença 
dos vereadores, Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental, Arnaldo Branco Raposo de Amaral, 
Gonçalo Patrício Fontes Dias, Mário Rui Melo Braga e Sabrina Marília Coutinho Furtado. ---------------------  
Não esteve presente o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, por se 
encontrar em gozo de férias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 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 FINANCEIRA 
 
(DL 41/2016) - PROC.º N.º 1034/2016 - INFORMAÇÃO - 3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 42/2016) – PROC.º 3029/2016 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL - SOLICITAÇÃO DE 
PARECER PRÉVIO 
 
Balancete 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
Uma vez declarada aberta a reunião, o vice-presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao vereador 
Gonçalo Patrício Dias que manifestou a sua preocupação com a situação por si testemunhada no parque 
de estacionamento da Prainha de Água d’Alto quanto à existência de muito lixo espalhado pelo chão, em 
sequência da falta de recipientes suficientes para garantir o movimento que aquele local regista, 
concluindo pela necessidade da Câmara Municipal proceder ao reforço dos equipamentos de depósito de 
lixo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vice – presidente da Câmara Municipal referiu ter registado a situação exposta pelo vereador Gonçalo 
Patrício, estranhando a situação até porque a autarquia, para além da recolha normal do lixo, a autarquia 
faz passar o Dumper para garantir a melhor limpeza possível.----------------------------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral interveio para dizer que a época balnear abrirá a 1 de junho e que a 
tendência vai no sentido do aumento de pessoas a frequentar aquele espaço, bem como a Praia Grande, 
agora ainda mais potenciada com a abertura do Bar da Praia e que, certamente a autarquia irá estar 
atenta à situação e reforçar o número de caixotes de lixo.----------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para perguntar se o parque de terra de apoio à praia de 
Água d’Alto já encontra limpo de todo o material despejado lá, fruto de limpeza das intempéries.------------ 
O Vice – presidente da Câmara Municipal respondeu que aquele espaço não é da responsabilidade da 
autarquia, mas sim, do Governo regional através da secretaria competente.---------------------------------------- 
Por último a vereadora Sabrina Furtado disse ter tido conhecimento pelo jornal Açoriano Oriental que uma 
funcionária da autarquia tinha ganho uma ação em tribunal, pretendendo saber a situação concreta sem 
se basear no que leu no jornal e que que montante estaria em causa.------------------------------------------------ 
O vice-presidente da Câmara Municipal declarou saber da existência do processo, do qual houve uma 
sentença, mas desconhece quaisquer valores. Com a anuência do vice-presidente da Câmara Municipal, 
interveio o Chefe de Gabinete, dizendo que ainda no dia anterior tinha falado com o advogado do 
processo, que está em curso e que na próxima reunião dariam a informação disponível, não sabendo 
ainda de que valores se tratam. A vereadora Sabrina Furtado referiu que não pretende que forma alguma 
intrometer-se num processo em curso, aguardando a informação concluída quando possível e que a sua 
questão prende-se essencialmente com valores e nunca com as pessoas ou o processo em questão.------ 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
A solicitação do vice-presidente da Câmara Municipal foi aceite por unanimidade incluir na Ordem do Dia 
da presente reunião o seguinte processo:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 42/2016) – PROC.º 3029/2016 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL - SOLICITAÇÃO DE 
PARECER PRÉVIO 
 

 



 
 

 

 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
 
(DL 41/2016) - PROC.º N.º 1034/2016 - INFORMAÇÃO - 3.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta de alteração ao orçamento da autarquia para o 
corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado solicitou esclarecimentos pontuais sobre o documento, nomeadamente 
sobre as rubricas Outros e Outros trabalhos especializados com reforços ficando a última com um total 
de 550.000 euros, questionando os valores e a que se destinam, pedindo a sua discriminação. 
Continuou esclarecendo o Chefe de Gabinete dizendo que entre outros trabalhos, os montantes 
referem-se às avenças, estando estas incluídas na primeira. Interveio também o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Água d’Alto, que estava no público, por se tratar de uma reunião pública, para 
tentar ajudar o executivo a esclarecer a questão suscitada.---------------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de alteração orçamental. Abstiveram-se 
os vereadores eleitos pelo PSD, tendo a vereadora Sabrina Furtado o PSD congratula-se por esta 
alteração não encapotar nenhuma obra, como vem sendo hábito.-------------------------------------------------- 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 42/2016) – PROC.º 3029/2016 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL - SOLICITAÇÃO DE 
PARECER PRÉVIO - Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto 
- Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, conjugado com a alínea z) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, foi presente à reunião o projeto de construção de um parque infantil na 
freguesia de Ribeira Seca, obra promovida pela respetiva Junta de Freguesia.--------------------------------- 
A Câmara deliberou por unanimada expressar o seu parecer favorável ao projeto.---------------------------- 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 24      
de maio  na importância de 1.041.219,70 € (um milhão e  quarenta e um mil duzentos e dezanove euros 
e setenta 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 vice – 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 5 folhas.  
 


