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ATA Nº 1  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE JANEIRO DE 2017  
 

 

PRESIDÊNCIA: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro. --------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, 

Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval Frederico. -----------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência 

de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, estando presentes os Vereadores Paula 

Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tibério Manuel Faria Dinis, Osório 

Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Judite Gomes Parreira e Paulo 

Noval Frederico. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se a Câmara Municipal vai aderir ao 

Orçamento de Estado participativo, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que, 

pelo que percebeu, não são as câmaras municipais que apresentam essas propostas, mas 

sim os particulares e as associações. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Paulo Frederico questionou se alguma 

associação do concelho da Praia demonstrou interesse nesse sentido. ------------------------  
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 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente explicou que a Câmara poderá faze-lo 

por via da Associação Salão Teatro Praiense ou da Cooperativa Praia Cultural, sendo 

para esse efeito necessário analisar o objeto. No entanto, defendeu que isso só deverá 

acontecer se for para um novo projeto e não para substituir as obrigações de 

investimento do Município. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora vice-Presidente realçou que a intervenção do Município poderá ser no 

sentido de apelar à votação numa ideia, que se entenda como a melhor para o Concelho.  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se vai mesmo avançar e se existe prazo 

para a apresentação de projetos, ao que o senhor Presidente respondeu que vai avançar, 

até porque nas transferências do Estado para a Região ficou contemplada essa situação. -  

 -------- A senhora Vice-Presidente acrescentou que existe uma plataforma que 

estabelece que se pode votar nos projetos nacionais e nos regionais, desde que tenham a 

ver com competências da administração central que depois são regionalizadas, como por 

exemplo a caso da justiça. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Paulo Frederico abordou novamente a questão referente à 

cobrança da mensalidade, ou não, do mês de férias no ATL das Fontinhas, que em 

principio seria o mês a não cobrar, cuja instituição pretende cobrar vinte e cinco por 

cento da mensalidade nesse mês, tendo a senhora Vice-Presidente referido que no 

regulamento isso é omisso, sendo que terá de ser analisado de acordo com a legislação 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu se já existem reclamações de ruído 

proveniente da nova discoteca, tendo o senhor Presidente respondido negativamente, 

acrescentando que as queixas existentes naquele espaço são relativas ao fumo. ------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/01) ROBERTO LÚCIO SILVA PEREIRA MONTEIRO – 

COMUNICAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS PARA O ANO DE 2017: -----  

 -------- Requerimento datado de 16 de dezembro findo, do Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, comunicando a acumulação de 16 

dias de férias para o ano de 2017, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, 

de 30 de junho, com as posteriores alterações. ---------------------------------------------------   

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (02/01) DIREÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DROAP) - ALTERAÇÃO AO DECRETO 

LEGISLATIVO REGIONAL Nº 37/2008/A, DE 5 DE AGOSTO – 

REGULAMENTO DAS TOURADAS À CORDA: ------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião de Câmara Municipal e próxima sessão 

da Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI-DROAP/2016/539, datado de 16 de 

dezembro findo, da Direção Regional de Organização e Administração Pública 

(DROAP) informando que considerando que o referido departamento regional pretende 

desencadear um processo com vista à alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 

37/2008/A, de 5 de agosto, na parte respeitante ao regulamento das touradas à corda, 

solicitam a este Município a indicação de um interlocutor, no sentido de ser elaborada 

proposta legislativa tendente à concretização de tal desiderato e que agregue o 

contributo de várias entidades. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/01) JOSÉ ADRIANO BORGES DE CARVALHO – RENOVAÇÃO DE 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA O ANO DE 2017 – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: --------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 19 de dezembro findo, de José Adriano Borges de 

Carvalho, solicitando de acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das 

Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a renovação de um 

lugar de estacionamento reservado para o ano de 2017, na Rua da Lapa, freguesia de 

Santa Cruz, deste Concelho. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 19 de dezembro findo, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “O Sr.º José Adriano Borges de Carvalho, vem solicitar a renovação de um 

lugar de estacionamento reservado para o ano de 2017, na Rua da Lapa de acordo 

com o artigo 7.º do Regulamento das zonas de estacionamento tarifado da Praia da 

Vitória, a Câmara Municipal pode atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a 

que refere o artigo 1º, que ficarão sujeitos ao pagamento da taxa referida no ponto 3 do 

artigo 4.º, desde que o número de lugares não exceda os 10% do total de lugares 

existentes na zona tarifada.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 19 de dezembro findo, da Sr.ª Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------  

 -------- «Defiro o presente pedido nos termos e fundamentos da informação 

administrativa, elaborada pela Colaboradora Marlene Sousa, cujo teor se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos. -------------------------------------------------  

 -------- Agende-se na ordem de trabalhos da próxima reunião ordinária da Câmara 

Municipal para ratificação do presente despacho.» ----------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pela 

Sr.ª Vereadora com competência delegada, Dr.ª Paula Ramos. ---------------------------  
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 -------- (04/01) VII RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO PROGRAMA N.º 83/2015 ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO SALÃO TEATRO PRAIENSE: --------------------  

 -------- Presente para conhecimento, em reunião de Câmara Municipal, o VII Relatório 

de acompanhamento da execução do contrato programa n.º 83/2015 entre o Município 

da Praia da Vitória e a Associação Salão Teatro Praiense, o qual faz parte integrante da 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente referiu que, atendendo ao montante 

transferido e no âmbito do estabelecido no contrato programa, foi nomeado um auditor, 

cuja função, no fundo, teve como objetivo verificar se o dinheiro transferido pela 

Câmara foi aplicado, pela Associação Salão Teatro Praiense, no objetivo definido. 

Desse modo constatou-se que está tudo de acordo com o estabelecido, inclusivamente, a 

execução até foi superior ao valor que foi transferido pela Câmara. --------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/01) RELATÓRIO DE ANÁLISE - CONTRATAÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, DURANTE O ANO DE 2017, ATÉ AO 

MONTANTE DE € 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE EUROS): ---------------------------  

 -------- Presente o Relatório de Análise, datado de 23 de dezembro findo, da Comissão 

nomeada para a contratação de uma abertura de crédito até 31 de dezembro de 2017, sob 

a forma de conta corrente, no valor de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), do seguinte 

teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de 16 de dezembro de 

2016 a autorizar o Município a contrair um empréstimo de curto prazo, até ao montante 

de €1.000.000,00 (um milhão de euros), durante o ano 2017, procedeu-se à consulta das 

instituições financeiras. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dirigiu-se convite, para apresentação de proposta nas condições acima referidas, 

às seguintes instituições bancárias: Banco Português de Investimentos, S.A., Novo 

Banco dos Açores, S.A., Montepio Geral, Millennium BCP, Banco Santander Totta, 

S.A., Caixa Geral de Depósitos, Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo e Caixa de Crédito Agrícola dos Açores. ---------------------------------------------  

 -------- Considerando a atual conjuntura da banca portuguesa afetada pela redução de 

liquidez provocada pela crise econômica internacional de 2011 e a obrigação do Banco 

Central Europeu da redução drástica do rácio empréstimos/depósitos, constatou-se ao 

longo do período de consulta, que um financiamento de curto prazo de um montante de 

1.000.000 euros e, atualmente, inviável da parte de qualquer instituição bancária 

portuguesa.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apresentou proposta a Caixa Geral de Depósitos para financiamento no valor de 

€500.000,00, conforme documento em anexo. ---------------------------------------------------  

 -------- Após a análise da proposta apresentada, propõe-se que a contratação da abertura 

de crédito até 31 de dezembro de 2017, sob a forma de conta corrente seja efetuada com 
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a Caixa Geral de Depósitos, até 31 de dezembro de 2017, com pagamento de juros 

mensal, calculados à taxa Euribor a 12 meses, apurada no início de cada período de 

contagem acrescida de um spread a 1,25%.” -----------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que a Câmara e a 

Assembleia Municipal deliberaram a contratação de um empréstimo de curto prazo, 

durante o ano de dois mil e dezassete, até ao montante de um milhão de euros. No 

entanto, a única proposta apresentada foi de um financiamento no valor de quinhentos 

mil euros, valor esse suficiente, pelo menos para a primeira metade do ano, tendo em 

conta que já se pagou cerca de trezentos e tal mil euros de obras cofinanciadas, cujos 

reembolsos serão recebidos no início do ano. Após esta fase, certamente, terá de se 

avançar para um segundo procedimento para contratação dos restantes quinhentos mil 

euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos procedimentos deste empréstimo, acrescentou que após a aprovação 

do Relatório é apresentada a minuta do contrato, a qual tem de corresponder às 

condições contratualizadas, e a partir do momento em que fica estabelecida a minuta do 

contrato, em poucos dias, é libertado o valor, ficando quinhentos mil euros disponíveis, 

que, em princípio, serão suficientes para os primeiros seis meses do ano. -------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se é possível posteriormente pedir outra 

contratação de um empréstimo, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente, 

acrescentando que a contratação aprovada para este empréstimo foi num valor de um 

milhão de euros, pelo que já existe autorização para contratar até esse montante, sendo 

que pode ser iniciado outro procedimento desde que não ultrapasse o valor autorizado. --  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório de 

Análise em causa, aprovando a contratação da abertura de crédito até 31 de 

dezembro de 2017, sob a forma de conta corrente, com a Caixa Geral de Depósitos, 

com pagamento de juros mensal, calculados à taxa Euribor a 12 meses, apurada no 

início de cada período de contagem acrescida de um spread a 1,25%. -------------------   

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dez horas e quarenta 

minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  
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Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


