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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 20-10-2016  

 
 

-------- Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, 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 Dias, 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 respectivo edital, é a seguinte:  ---------------  

 

 
INDÍCE  

 
 
ORDEM DO DIA 
 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 65/2016) - PROC.º 1975/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - EMPREITADA DE 
PROTEÇÃO MARGINAL DA AV. VASCO DA SILVEIRA - RELATÓRIO FINAL - DECISÃO DE 
ADJUDICAÇÃO 
 
(DL 66/2016) - PROC.º 1963/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 8.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL 
 
(DL 67/2016) - PROC.º 1976/2016 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO - DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - 3.º TRIMESTRE 
 
BALANCETE 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
PERÍODO ANTES DA OREM DO DIA 

 
Uma vez declarada aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal informou que no próximo dia 26 
de outubro irá proceder à audição dos partidos da oposição com assento na Assembleia Municipal no que 
se refere à proposta de Plano e Orçamento da Autarquia para 2017, nos termos previstos no Estatuto da 
Oposição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 65/2016) - PROC.º 1975/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - EMPREITADA DE 
PROTEÇÃO MARGINAL DA AV. VASCO DA SILVEIRA - RELATÓRIO FINAL - 
DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO - Em cumprimento do disposto no artigo 148.º do Código dos 
Contratos Públicos, e para efeitos de decisão de aprovação do projeto e de adjudicação, foi presente à 
Câmara Municipal, na qualidade de órgão competente para a decisão, o Relatório Final do Concurso 
Público da Empreitada - Proteção Marginal da Av. Vasco da Silveira, o qual propõe a adjudicação da 
empreitada ao concorrente Hydro Stone - Engenharia Lda. pelo valor de 186.963,97 euros (cento e oitenta 
e seis mil, novecentos e sessenta e três euros e noventa e sete cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal 
em vigor e com um prazo de execução de 150 (cento e cinquenta dias). ---------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para perguntar porque é feita a adjudicação ao concorrente 
conforme o proposto, quando houve uma proposta no valor de 153.237,30 euros, logo, mais baixa do que 
a agora objeto de proposta de adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal interveio para esclarecer que a ordenação das propostas depende da 
valoração que é dada aos diversos critérios considerados na respetiva análise e apreciação técnica. 
Prosseguiu dizendo que esta é uma obra marítima e como tal, com uma complexidade técnica que exige 
know-how, especialização e experiência em obras marítimas. Daí a proposta de adjudicação a quem 
apresenta maior capacidade técnica para as características da obra em apreço, refletindo isso mesmo, o 
relatório técnico de análise das propostas concorrentes. ------------------------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de adjudicação nos termos 
constantes do Relatório Final. Abstiveram-se os vereadores eleitos pelo PSD que declararam que embora 
reconheçam a urgência da requalificação da Av. Vasco da Silveira, vendo o projeto geral, fá-lo-iam em 
outros moldes e com outro tipo de adaptação. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 66/2016) - PROC.º 1963/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 8.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a 8.ª proposta de alteração ao orçamento da autarquia para o 
ano de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

A vereadora Sabrina Furtado solicitou esclarecimento sobre o reforço, no mapa da despesa, da rubrica " 
Outros Serviços", em 42.400,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal respondeu que tal montante se destina a completar várias somas que 
são necessárias, locação de máquinas de água, bem como a equipamento para os reservatórios de água. 
Esclareceu ainda que no que concerne à ADSE, o orçamento de estado reduz os encargos socias em 
medida que reverte a favor das autarquias e que, em consequência, dos 80.000 euros inicialmente 
orçamentados e em função daquele novo enquadramento, é possível libertar 75.000 euros e assim, 
distribuí-los por diversas rubricas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta apresentada. Abstiveram-se os vereadores 
eleitos pelo PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 67/2016) - PROC.º 1976/2016 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO - DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - 3.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 3.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.  
 
  

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 19 de 
outubro na importância de 1.489.435,53 € (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
trinta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

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

 ---------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 10:20, 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 cinco folhas. --------------------------------------------------------- 
 


