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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  
DO DIA 23-11-2016  

 
 

------- Aos vinte e três dias do mês de novembro 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, 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 ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 91/2016) - PROC.º N.º 6815/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ASSOCIAÇÃO JOVENS 
UNIDOS DA RIBEIRA SECA -  CORTEJO DOS REIS MAGOS 2017 - PEDIDO DE APOIO 
FINANCEIRO 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 92/2016) - PROC.º N.º 2288/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 5.ª REVISÃO 
ORÇAMENTAL 
 
(DL 93/2016) - PROC.º N.º 2254/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 7.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL 
 
Balancete 
 
  
 

 
 
 



 
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Após ter declarada aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal comunicou aos presentes que o 
vereador Arnaldo Branco Raposo de Amaral, em virtude de ter assumido as funções de deputado à 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no período de 21 de novembro a 31 de 
dezembro de 2016, comunicou a suspensão do exercício de funções nesta autarquia, enquanto vereador a 
tempo inteiro, mantendo-se no entanto, como vereador não permanente, respeitando assim, o regime de 
incompatibilidades definido no Estatuto Político Administrativo dos Açores e nos Estatutos dos Deputados 
da ALRA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosseguiu o presidente da Câmara Municipal para felicitar o vereador Arnaldo Amaral no exercício das 
funções parlamentares e comunicar à Câmara que os pelouros da responsabilidade do vereador Arnaldo 
Amaral foram redistribuídos da seguinte forma: Presidente da Câmara Municipal: Juventude, desporto e 
assuntos dos mar e requalificação da orla marítima; Vice-presidente da Câmara Municipal: Ambiente; 
Vereadora Conceição Quental: Turismo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu para intervir, para em nome do PSD, felicitar o vereador Arnaldo 
Amaral e desejar-lhe votos de um bom desempenho. ----------------------------------------------------------------------- 
Solicitou a palavra o vereador Gonçalo Patrício Dias para perguntar se era da responsabilidade da Câmara 
Municipal a manutenção do trilho das centrais elétricas e se a Câmara tinha conhecimento da derrocada 
de considerável dimensão e perigosidade que naquele ocorreu, no troço entre o Tanque Grande e a 
Central da Cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao vice-presidente que confirmou que a manutenção do 
trilho em apreço é da responsabilidade da autarquia, no âmbito de protocolo em vigor e que a situação 
descrita era do seu conhecimento, tendo sido iniciados na segunda-feira passada os trabalhos de 
regularização daqueles e de outros estragos verificados. ------------------------------------------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal sublinhou que o protocolo celebrado com a EDA Renováveis e a 
Fundação Eng.º José Cordeiro, atribui à autarquia a responsabilidade pela manutenção do trilho, 
consignada a uma comparticipação financeira no montante até € 35.000,00. ---------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias pediu a palavra para referir que a manutenção também deveria passar 
por se retirar a vegetação que está a por em causa as ruinas das centrais, ao que o presidente da Câmara 
Municipal referiu que tal matéria aguarda parecer técnico da Norma Açores, o qual permitirá perceber qual 
a melhor forma de o abordar, sem por em risco as estruturas ali existentes. ----------------------------------------- 
O vereador Arnaldo Amaral pediu a palavra para dizer que há diversas áreas ao longo do percurso que 
revelam algumas dificuldades que têm de ser estudadas, como é o caso da remoção das árvores junto das 
ruínas, que feito de forma não acautelada poderão derrubar o que ali resta das edificações. -------------------- 
O presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao vereador Gonçalo Patrício Dias que sugeriu que o 
trilho em apreço, em vez de terminar no Lugar da Praia, terminasse no Hotel Pestana Bahia Praia, junto ao 
campo de ténis, local que conta com 2 moinhos muito antigos em ruínas, o que enriqueceria o percurso. -- 
O presidente da Câmara Municipal interveio para dizer que fazer trilhos em propriedade privada acarreta 
os problemas próprios da propriedade privada. ------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias retorquiu sugerindo que se estabelecesse uma parceria com aquele 
hotel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

 

 
 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL 91/2016) - PROC.º N.º 6815/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 
ASSOCIAÇÃO JOVENS UNIDOS DA RIBEIRA SECA -  CORTEJO DOS REIS MAGOS 
2017 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO - A Câmara tomou conhecimento do pedido de apoio 
financeiro formulado pela Associação de Jovens Unidos da Ribeira Seca para efeitos da realização do 
tradicional Cortejo dos Reis Magos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 500,00 euros a 
protocolar nos termos legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 92/2016) - PROC.º N.º 2288/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 5.ª REVISÃO 
ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta da 5.ª revisão ao orçamento da autarquia. ---------- 
O documento foi apresentado pelo presidente da Câmara Municipal que referiu, que a revisão em 
apreço, reflete as alterações nas obras que estavam previstas para o corrente ano e não foram 
realizadas, sendo assim necessário retirar do orçamento os fundos comunitários e respetivas verbas às 
mesmas associadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de revisão orçamental. Abstiveram-se os vereadores 
eleitos pelo PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(DL 93/2016) - PROC.º N.º 2254/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - 7.ª 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - Foi presente à reunião a proposta referente à sétima alteração ao 
Orçamento da autarquia para 2016, a qual foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal. ---------- 
A vereadora Sabrina Furtado questionou o facto de se estar a votar a sétima alteração, quando em 
outubro se havia votado a oitava. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi-lhe esclarecido que tal situação teve origem em lapso, ainda por esclarecer, da aplicação informática 
que faz a gestão contabilística da autarquia, a qual numera cronologicamente e em separado, as 
alterações ao orçamento, as alterações às grandes opções do plano e as alterações às atividades mais 
relevantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Submetida a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de alteração orçamental apresentada. 
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 22 de 
novembro na importância de, € 1.536.263,39 (um milhão quinhentos e trinta e seis mil duzentos e sessenta 
e três euros e trinta e nove 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. -------------------------------------------------------- 
 

  


