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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA
DO DIA 23-12-2015
-------- Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 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 respetivo edital, é a seguinte: ------------------

INDÍCE
ORDEM DO DIA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
(DL 113/2015) - PROC. N.º 2589/2015 - Proposta de Deliberação - Proposta de declaração de
prescrição de dívidas referentes à prestação de serviços de fornecimento de água, de recolha e
tratamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos
DIVISÃO FINANCEIRA
- Balancete

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Após declarar aberta a reunião, o presidente da Camara Municipal deu a palavra ao vereador Gonçalo
Patrício Dias que expôs uma situação que considera por em causa a saúde pública e que se refere à
presença de muitos ratos em diversas zonas do Aldeamento do Ilhéu. ----------------------------------------------Sobre a situação exposta, o vereador Gonçalo Patrício expressou a opinião de que a Câmara Municipal
tem de ter conhecimento da situação de modo a saber qual a causa da mesma de modo a poder fazer
uma avaliação com vista à respetiva solução. -------------------------------------------------------------------------------Mais disse que se a autarquia não tem capacidade para agir sozinha, que exponha o problema à
secretaria regional competente ou contrate os serviços de uma empresa privada especializada. ------------Em resposta, o presidente da Câmara Municipal informou que a questão exposta pelo vereador Gonçalo
Patrício está a ser tratada no âmbito da AMRAA, num projeto de ação concertado para ilha de S. Miguel
entre as autarquias e o governo regional que visa combater e erradicar aquela praga, estando a
aguardar-se que a comissão especializada composta para o efeito conclua a proposta de plano de
intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguiu o presidente da Câmara Municipal para referir que face a isto, não é aconselhável tomar
atitudes isoladas de modo a não colocar em causa o projeto no seu todo, pelo que a Câmara Municipal
apenas intervirá quando a referida comissão especializada tiver o plano definido e atuará em função das
orientações técnicas ali ditadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Gonçalo Patrício perguntou se o presidente da Câmara Municipal tinha conhecimento da
situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal respondeu que não tinha conhecimento do que em concreto relatou o
vereador Gonçalo Patrício, mas que conhece o problema na sua generalidade e como sabe da existência
do já citado plano de atuação, não irá agir isoladamente. ----------------------------------------------------------------O vereador Gonçalo Patrício interveio para perguntar se o presidente da Câmara Municipal, no caso
específico por si relatado que acontece num aldeamento do seu concelho iria fazer alguma coisa, ao que
o presidente da Câmara Municipal respondeu não tratar de casos específicos, quando sabe existir um
plano estratégico para debelar a praga de ratos que aflige a ilha de S. Miguel. ------------------------------------A vereadora Sabrina Furtado pediu a palavra para solicitar a realização de uma reunião com o vereador
Arnaldo Amaral e outra com o Vice – Presidente Carlos Pimentel.------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
(DL 113/2015) - PROC. N.º 2589/2015 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – PROPOSTA DE
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RECOLHA E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Foi presente à reunião a proposta de deliberação formulada pela
Divisão Administrativa e Operacional referente à declaração da prescrição das dívidas ao município

referentes a fornecimento de água e reportadas aos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e
2010, considerando o regime legal de prescrição estatuído pela Lei n.º 23/96, de 26 de julho.
Apesar dos esforços desenvolvidos pelos serviços para contactar, em tempo oportuno, cada uma das
pessoas e entidades devedoras e nuns casos não haver bens a penhorar e noutros, a responsabilidade
direta é difusa porque existem senhorios e arrendatários, a imposição se torna difícil, ou ainda porque
algumas das pessoas coletivas entraram em falência, a arrecadação dos créditos devidos ficou
impossibilitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal deliberou declarar prescritos os créditos expressamente relatados na
Informação Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abstiveram-se os vereadores do PSD, considerando contudo os mesmos, que não deve ser este
processo, a regra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVISÃO FINANCEIRA
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 22
de dezembro, na importância de 1 374 494,21€ (um milhão trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos
e noventa e quatro euros e vinte e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------- Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução
imediata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal recordou aos presentes a necessidade de se realizar uma
última reunião, extraordinária deste órgão em 2015, no próximo dia 31, pelas 10:00 horas, destinada ao
fecho do ano económico, pelo que ficaram aqueles convocados para o efeito.
---------- 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. --------------------------------------------------------

