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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  

DO DIA 18-01-2017  
 

 
-------- Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, 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 FINANCEIRA 
 
(DL 5/2017) - PROC.º N.º 147/2017 - INFORMAÇÃO - LEI N.º 8/2012 - LEI DOS COMPROMISSOS E 
DOS PAGAMENTOS EM ATRASO - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
(DL 6/2017) - PROC.º N.º 158/2017 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - 4.º TRIMESTRE 
 
Balancete 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Após ter dado início à reunião, o presidente da Câmara Municipal expressou perante os presentes a sua 
satisfação por a autarquia registar a 31.12.2016, um saldo de gerência no montante de € 1.345.365,74 
(um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco euros e setenta e quatro 
cêntimos), fruto de uma gestão cuidadosa e responsável o que permitirá sustentar com segurança, as 
candidaturas aos fundos comunitários dos projetos municipais em agenda. ----------------------------------------- 
De seguida, deu a palavra à vereadora Sabrina Furtado que referiu ter entendido que na última 
assembleia municipal o presidente da Câmara afirmou que a obra da Avenida Vasco da Silveira havia 
começado, não obstante não ter o visto do tribunal de contas, perguntando se o presidente da Câmara 
tinha alguma certeza quanto ao apoio dos fundos comunitários. -------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal esclareceu que não disse nada daquilo, mas sim que a obra em 
questão, sendo inferior a € 350.000,00, não carece de visto do Tribunal de Contas. Acrescentou que não 
tinha qualquer certeza quanto à aprovação pelos fundos comunitários. ----------------------------------------------- 
Retomou a palavra a vereadora Sabrina Furtado para perguntar se o presidente da Câmara Municipal 
tinha alguma luz verde do governo regional para começar os trabalhos antes da decisão dos fundos 
comunitários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo que não tinha qualquer luz verde, que a Câmara 
Municipal assume o risco de avançar por estar convicta das condições de sucesso da candidatura e que 
se aquela obra não for aprovada pelos fundos comunitários, a Câmara tem o dinheiro para suportar o 
investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
(DL 5/2017) - PROC.º N.º 147/2017 - INFORMAÇÃO - LEI N.º 8/2012 - LEI DOS 
COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO - PRESTAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO - Em cumprimento do disposto no artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, 
conjugado com os Decretos – Lei n.ºs 127/2012, de 21 de agosto e 99/2015, de 2 de junho, foi presente à 
reunião a declaração do Chefe de Divisão Financeira a informar todos os registos contabilísticos 
determinados pelos referidos diplomas legais e que aqui se anexa. ---------------------------------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para perguntar se se regista algum desenvolvimento na 
situação da Atlântico Vila quanto a eventuais investidores interessados na empresa. ----------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu afirmando não haver qualquer interessado. ---------------------- 
O vereador Gonçalo Patrício Dias usou da palavra, perguntando se as piscinas do Áqua Parque 
continuariam encerradas, sugerindo a sua abertura e uso de água salgada para as encher. -------------------- 
O presidente da Câmara Municipal declarou que as piscinas iriam manter-se encerradas e que a sugestão 
feita pelo vereador Gonçalo Patrício Dias implicava investimento para canalizar a água do mar necessária, 
que não se justifica fazer, ainda mais numa instalação que fica em frente a uma praia e que só é utilizada 



 
 

 

nos meses do verão. Acrescentou que tal não seria uma obra útil ao concelho e muito menos prioritária 
face a outras necessidades como é exemplo a recuperação das habitações municipais. ------------------------- 
A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para referir que a questão é que as piscinas e o complexo já 
lá está e, como tal, deveria ser aproveitado, sendo que é compreensível o respeito pelas prioridades 
existentes no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara tomou conhecimento remetendo o processo, para o mesmo fim, para a Assembleia Municipal. -- 
 

Anexo  

 

 
 



 
 

 

 
(DL 6/2017) - PROC.º N.º 158/2017 - INFORMAÇÃO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PLANO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - 4.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 4.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 17      
de janeiro na importância de 1. 322.137,58 € (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, cento e trinta e sete 
euros e cinquenta e oito euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 ----------  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.  -----------------------------------------------------------  
 

  


