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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  
DO DIA 20-07-2016  

 
 

-------- Aos vinte dias do mês de julho 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 
de Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, com a presença dos vereadores, Carlos Manuel de Melo Pimentel, 
Arnaldo Branco Raposo de Amaral, Gonçalo Patrício Fontes Dias, Mário Rui Melo Braga e Sabrina Marília 
Coutinho Furtado. Não esteve presente, a Vereadora Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental, por se 
encontrar 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 51/2016) - PROC.º N.º 1440/2016 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - 2.º TRIMESTRE 
 
(DL 52/2016) - PROC.º N.º 1456/2016 - INFORMAÇÃO - PROGRAMA DE AJUSTAMENTO 
MUNICIPAL (PAM) - REVISÃO 
 
(DL 53/2016) - PROC.º N.º 1466/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 5ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL 
 
Balancete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Tendo declarado aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal deu a palavra à vereadora Sabrina 
Furtado que perguntou por que razões ainda se mantêm as luzes decorativas do S. João na rua 
principal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu referindo que tal se deve ao facto de o pessoal, 
designadamente os eletricistas, terem estado a concluir as obras no parque de estacionamento e 
miradouro em Ponta Garça.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A vereadora perguntou se já é conhecida a data da inauguração daquelas obras, ao que o presidente da 
Câmara Municipal informou ser no dia 24 de julho pelas 13:00 horas ficando o miradouro com o nome 
de Prof. João Quental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 51/2016) - PROC.º N.º 1440/2016 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL 
DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - 2.º 
TRIMESTRE - Conforme determina o artigo 15.º e 16.º do Decreto - Lei n.º 38/2008, de 7 de 
Março, foi presente à reunião o relatório do 2.º Trimestre Acumulado/2016 sobre o cumprimento do 
Plano de Reequilíbrio Financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara tomou conhecimento, remetendo o documento para a Assembleia Municipal para o mesmo 
fim.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado declarou que oportunamente formulará, por requerimento, algumas 
questões sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 52/2016) - PROC.º N.º 1456/2016 - INFORMAÇÃO - PROGRAMA DE 
AJUSTAMENTO MUNICIPAL (PAM) – REVISÃO - O presidente da Câmara Municipal 
informou os presentes que estava em curso e em fase de conclusão, o processo de revisão do 
Programa de Ajustamento Municipal (PAM). Relembrando que o programa inicialmente submetido do 
Tribunal de Contas, foi rejeitado por dois motivos: 1) Porque incluía um empréstimo de 850 mil euros 
necessários à conclusão do pavilhão multiusos, situação que compreende pois, a lei que regulamenta 
o Fundo de Apoio Municipal apenas considera os pagamentos em dívida, a fornecedores; 2) Porque 
previa que a autarquia assumisse a totalidade das dívidas da Atlântico Vila, ainda que sendo apenas 
detentora de 51% do capital social da empresa e ainda que tal desiderato estivesse justificado em 
parecer jurídico. O Tribunal de Contas não aceitou aquelas duas situações. ----------------------------------- 
Prossegui referindo que em consequência, a proposta do programa foi reajustada, tendo sido 
retirados os 850 mil euros para as obras do Açor Arena e limitada a responsabilidade da autarquia no 



 
 
pagamento das dívidas da Atlântico Vila em 51%. Paralelamente procura-se encontrar junto da CGD, 
uma solução que possa abranger as obras que são imprescindíveis realizar no pavilhão multiusos e 
depois, internalizar a VFC - Empreendimentos e, por consequência, a Gesquelhas, SA. ------------------- 
 
(DL 53/2016) - PROC.º N.º 1466/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 5ª 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta de alteração ao orçamento 
da autarquia para o corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Submetida a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de alteração orçamental. 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 19 de 
julho, na importância de 1.471.346,60 € (um milhão quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e 
quarenta e seis euros e sessenta cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:30, 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. --------------------------------------------------------  


