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ATA Nº 2  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 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 dezassete 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 conhecimento que uma das 

araucárias do Jardim Municipal está em risco de ter de ser cortada, tendo em conta que 

no âmbito dos trabalhos de poda das árvores os técnicos que procederam a esse serviço 

detetaram que a mesma, no seu interior e nos primeiros cinco/seis metros, está 

completamente podre. Perante essa informação solicitou-se o apoio da Direção Regional 

dos Recursos Florestais, atendendo a que dispõe de técnicos especializados nessa 

matéria, e por estar em causa a segurança de pessoas e bens. ----------------------------------  
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 -------- O Vereador Osório Silva acrescentou que a árvore não será toda cortada, 

contudo terá de ter, sempre, um acompanhamento anual, porquanto, a partir deste corte, 

segundo informação técnica, ou rebenta ou continua a secar. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se a Câmara tem pessoal para este tipo 

de trabalho, tendo o senhor Presidente respondido que inicialmente recorreu-se aos 

Serviços Florestais e aguarda-se instruções quanto ao que é necessário fazer. --------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Osório Silva informou que na última sexta-feira deu à costa um 

golfinho, junto ao passeio marítimo dos Biscoitos, o qual foi recolhido com a ajuda de 

uma máquina da Praia Ambiente. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que ontem apareceu uma vaca no mar, na zona do Porto Martins, 

porém a remoção deste animal não está fácil de se concretizar, por divergência de 

opinião das entidades com competência na matéria, mas brevemente será encontrada 

uma solução para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se já foi apresentado o plano de 

atividades do ATL de São Brás, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que já foi 

solicitado à concessionária e logo que seja entregue será disponibilizado aos senhores 

Vereadores. Aliás já havia sido entregue um plano de atividades, pela concessionária do 

ATL de São Brás, só que foi antes de ter sido levantada a questão e como o ano passado 

as saídas foram em viaturas pedidas para esse fim, solicitou-se que o plano de atividades 

fosse reformulado de modo a que, a partir de agora, as saídas dos meninos sejam feitas 

na carrinha da concessionária, por esse motivo é que ainda não foi facultado, já que o 

plano apresentado não era o pretendido. -----------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda a senhora Vice-Presidente que no caso das Fontinhas já alertaram 

o concessionário para o facto de não poder cobrar o mês de férias das crianças, tendo 

este alegado que, na altura, tinha argumentado que cobrar esse valor era fundamental 

para a sustentabilidade financeira da concessão. Face a essa argumentação informou-se 

que não era possível cobrar esse montante, só seria possível caso houvesse um acordo 

assinado com todos os pais, ou seja, um acordo entre as partes para pagamento do 

mesmo, porquanto de outra forma não é possível. -----------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico disse que na Rua Padre Rocha de Sousa, que 

recentemente foi alvo de uma intervenção, abriram uma vala, certamente por ter 

ocorrido alguma avaria, e perguntou o motivo pelo qual não se asfalta a vala logo após a 

conclusão dos trabalhos, tendo o Vereador Osório Silva respondido que os técnicos 

defendem que não se deve asfaltar logo de seguida para permitir o abatimento da terra. 

Para além disso aquele serviço é feito com asfalto a quente e nem sempre há 

disponibilidade desse material, pelo que tem de se aguardar. ----------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira, atendendo a que recentemente se aprovou 

renovações de estacionamentos, questionou se o proprietário da loja “T-shirt Mania”, 
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sita no Largo José Silvestre Ribeiro, nesta Cidade, também paga para ter naquele espaço 

um estrado de madeira, que por vezes se encontra com mau aspeto, ao que a senhora 

Vice-Presidente respondeu que para aquele efeito o proprietário requer autorização para 

ocupação da via pública e não para um lugar de estacionamento reservado. ----------------   

 

 

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

 

 

 -------- (01/02) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – “REABILITAÇÃO DE 

ACESSO E RECUPERAÇÃO DE RIBEIRAS 1.ª FASE – CASA DA RIBEIRA: ----  

 -------- Relatório Final de análise das propostas do procedimento por concurso público 

para “Reabilitação de Acesso e Recuperação de Ribeiras 1.ª fase – Casa da Ribeira”, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Decorrido o prazo para os concorrentes se pronunciarem sobre o relatório 

preliminar, elaborado nos termos do artº. 122º., do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com o Decreto Legislativo Regional nº. 27/2015/A, de 29 de dezembro, que 

aprova a contratação pública à Região Autónoma dos Açores, que lhes foi enviado, e 

não tendo surgido qualquer observação por parte dos mesmos, decidiu o Júri, passar a 

definitivo o relatório já elaborado, propondo a adjudicação da referida empreitada à 

firma DOMUSPLANET, S.A., pelo valor de € 302.735,75 (trezentos e dois mil 

setecentos e trinta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA à taxa 

legal em vigor (4%).” ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se esta firma é local, tendo o 

senhor Presidente respondido afirmativamente. --------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que anteriormente a lei permitia que 

fosse logo excluída a proposta mais alta e a proposta mais baixa e eram analisadas as 

propostas intermédias. Porém, já não é assim, pelo que questionou se não se corre o 

risco de haverem derrapagens que depois tornem a obra ainda mais cara do que a 

proposta mais alta, ao que o senhor Presidente respondeu que, por acaso, nunca tiveram 

esse problema, acrescentando que com a alteração da legislação uma das situações que 

melhorou foi permitir que qualquer um dos concorrentes numa das fases do processo, 

fique com obrigação de identificar erros e omissões do projeto, sendo que essa 

obrigatoriedade beneficiou muito nos problemas dos trabalhos a mais, que em grande 

parte das vezes advinham de erros de projeto. Atualmente, como uma das etapas do 

processo de concurso é para a identificação de erros e omissões no projeto, a empresa 
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que não o fizer nessa fase, posteriormente, não pode exigir trabalhos a mais para corrigir 

anomalias do projeto, ou seja, passou para as empresas essa responsabilidade. -------------  

 -------- Prosseguiu salientando que, neste procedimento em concreto seria muito 

problemático para a Câmara se tal situação ocorresse porque, tendo em conta que é uma 

obra cofinanciada, tudo o que for acima do valor da adjudicação o Município tem de 

assumir a cem por cento. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que, nesse sentido, nunca existiu uma situação em que o 

Município tivesse de assumir a cem por cento despesas adicionais por erros de projetos 

porque a alteração na legislação defendeu essas situações e também como existe uma 

garantia equivalente a cinco por cento do valor da obra, permite que, o empreiteiro ao 

recusar-se a fazer alguma coisa, ou numa situação de conflito, o Município possa ativar 

essa garantia bancária. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se desse modo existe a garantia de 

que o valor da obra não se vai alterar, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente, porquanto o Município fixou um montante e não permitiu que se 

concorresse com um valor abaixo do fixado. -----------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente esclarecendo que quando não se fixava o valor 

os concorrentes apresentavam um valor abaixo para depois tentarem recuperar em 

trabalhos a mais e, muitas das vezes, atingia o valor certo. -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se esta empresa DOMUSPLANET 

já efetuou outros trabalhos para a Câmara, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente, dando como exemplo uma obra que ainda está a decorrer no Paúl, no 

âmbito do projeto LIFE, e a obra do edifício onde se encontra a RTP-Açores. --------------  

 -------- No que se refere à obra do edifício da RTP-Açores, a Vereadora Maria Judite 

Parreira disse que o edifício ficou com algumas anomalias, provenientes das obras de 

beneficiação, tendo o senhor Presidente alegado que tem conhecimento dessa situação, 

sendo que essas anomalias foram provenientes de obras de uma subempreitada, caso o 

empreiteiro não consiga resolver o problema o valor da garantia será acionado para 

resolução do problema. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou, após a adjudicação, quando se inicia a 

obra, tendo o senhor Presidente respondido que após a adjudicação segue-se a fase de 

consignação, ou seja, após a deliberação camarária os serviços contatam a empresa para 

efeitos de apresentação dos documentos para celebração do contrato, após a assinatura 

do contrato, dá-se a consignação da obra. Posteriormente, e até ao início da obra poderá 

levar uma semana ou três semanas, dependendo do espaço de tempo entre a 

apresentação da documentação e a assinatura do contrato e o tempo que a empresa vai 

levar para preparar o início da obra. ----------------------------------------------------------------  

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

análise das propostas do procedimento por concurso público para “Reabilitação de 

Acesso e Recuperação de Ribeiras 1.ª fase – Casa da Ribeira”. ---------------------------  
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 ---------- (02/02) CONTRATO DE: “CONCESSÃO DO DIREITO DE 

OCUPAÇÃO DA LOJA Nº. 8, NO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA”: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de adjudicação, o Auto de Arrematação da Loja n.º 8 do 

Mercado Municipal da Praia da Vitória, datado de 4 de janeiro em curso, do seguinte 

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

 ---------- “Aos quatro dias do mês de janeiro de2017, pelas 11 horas na sala de reuniões 

do edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito à Rua do Cruzeiro, freguesia 

de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, teve lugar a praça da hasta pública para a 

concessão da loja n.º 8 do mercado municipal acima citado. -----------------------------------  

 ---------- Compareceu um único interessado, senhor Tiago Henrique Sousa Mendes, 

portador do cartão de cidadão n.º 12204806, válido até 10.10.2018, contribuinte nº 

227187610, que apresentou uma proposta verbal, no valor de 51,00€, ao que acresce o 

IVA à taxa de 18%, o que perfaz o valor total de 60,18€ (sessenta euros e dezoito 

cêntimos) tendo-lhe sido adjudicada provisoriamente a concessão da loja supra 

identificada por esse mesmo valor. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta data, foi paga a quantia de 15,05€ (25%), devendo o restante ser pago no 

ato da assinatura do contrato. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nada mais havendo a tratar e para constar se lavrou o presente auto de 

arrematação.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para aprovação, de acordo com o disposto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos a minuta do contrato referente à concessão do Direito de Ocupação 

da Loja n.º 8, do Mercado Municipal em apreço, a qual faz parte integrante desta Ata. ---  

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

Arrematação da Loja n.º 8 do Mercado Municipal da Praia da Vitória. ----------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 

referente à concessão do Direito de Ocupação da Loja n.º 8, do Mercado Municipal 

em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/02) SALDO DE GERÊNCIA 2016 – INFORMAÇÃO TÉCNICA: ---------  

 -------- Informação técnica n.º I-CMPV/2016/28, datada de 10 de janeiro corrente, do 

Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte 

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

 -------- “O manual de apoio à aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso no subsetor da Administração local, publicado pela Direção-Geral das 

Autarquias Locais, preconiza (através da FAQ n.º 5) o seguinte entendimento sobre a 

utilização do saldo da gerência no cálculo dos fundos disponíveis: ---------------------------  

 -------- “Quanto ao saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior, o 

mesmo pode ser utilizado para cálculo dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na 

alínea a) do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 127/2012, e tendo em conta a 

especificidade no que se refere à sua utilização a muito curto prazo, sendo esta 

utilização distinta da integração do saldo da gerência no orçamento que ocorre após 

aprovação de contas”. --------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sobre esta matéria, a Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu 

informação no sentido de que o saldo de gerência pode ser considerado para efeitos do 

cálculo dos fundos disponíveis sem necessidade de autorização expressa por parte da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, informa-se a Câmara Municipal que para o cálculo dos fundos 

disponíveis de janeiro de 2017 foi considerado o saldo da gerência de 2016 relativo a 

operações orçamentais no valor de € 105.917,77 (cento e cinco mil, novecentos e 

dezassete euros e setenta e sete cêntimos).” -------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (04/02) RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

DO PAEL - 4º TRIMESTRE 2016: --------------------------------------------------------------  

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

próxima Assembleia Municipal o Relatório (I-CMPV/2017/32) de Monitorização e 

Acompanhamento do PAEL referente ao 4º Trimestre 2016, conforme previsto no artigo 

12º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, o qual faz parte integrante da presente ata. -------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira mencionou que o valor em dívida, a trinta e 

um de dezembro, era de um milhão quatrocentos e dez mil euros, e questionou se esse 

valor tem de ser pago até dois mil e dezoito, tendo o senhor o senhor Presidente 

respondido que esse valor faz parte do endividamento do Município, o qual segue os 

mesmos procedimentos de um empréstimo normal. ---------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que a sua dúvida tem a ver com o 

valor inicial de dois milhões cento e oitenta e seis mil euros, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que a Câmara pagou metade desse montante, em dois anos e meio, em 

tranches mensais. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que caso qualquer câmara que tenha recorrido 

ao PAEL não pague, conforme o estipulado, esse valor é retido, pelo Estado, nos fundos 

transferidos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do relatório em apreço e submeteu à 

Assembleia Municipal, para o mesmo efeito. --------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/02) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

DE 2016/2017 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -------------------------------------  

 -------- Presente a Ata da Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2016/2017, datada de 5 de janeiro em curso, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, pelas dez horas, no 

edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise 

das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, para 

análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------------  
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 -------- A Comissão é composta pelas Técnicas Superiores, Anabela Gomes Vitorino 

Leal e Ana Catarina Leal Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses 

Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Através do Edital n.º ED/24/2016 foi publicitado a abertura de candidaturas às 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2016/2017. Deram entrada os seguintes 

requerimentos para candidatura à bolsa de estudo do ensino superior: Vasco Vieira 

Cardoso, Válter Vieira Cardoso, Fabíola Patrícia Simões, Diego Pereira Aguiar, Tânia 

Trigueiros Gaspar, Gonçalo Costa Vieira, Raquel da Silva Fagundes, Gustavo Melo, 

Magda Lopes, Vanessa Valente, Fabiana Mendonça, Carolina Sales, Daniela Barros e 

Josué Vieira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, procedeu-se ao 

cálculo para apuramento do rendimento per capita, propondo a Comissão o seguinte: ----  

 -------- a) Excluir os candidatos, Vasco Vieira Cardoso, Válter Vieira Cardoso, Fabíola 

Patrícia Simões, Diego Pereira Aguiar, Tânia Trigueiros Gaspar e Gonçalo Costa Vieira, 

por estes excederem o escalão do rendimento per capita (até 350€), de acordo com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Excluir os bolseiros Gustavo Miguel Dias de Melo e Raquel da Silva 

Fagundes uma vez que, apesar de cumprirem com os requisitos para atribuição de uma 

bolsa de estudo no valor de 2000€ anuais, recebem uma bolsa de estudo dos Serviços 

Sociais Escolares no valor de 2460,00€ e 3452,00€ respetivamente, De acordo com o 

número 6 do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo,” 

Sempre que um candidato, ou bolseiro, receba outro benefício de qualquer outra 

entidade para o mesmo fim, será obrigatória a sua comunicação à Câmara Municipal e a 

junção do respetivo documento comprovativo para instrução do processo, indicando-se 

o montante daquele benefício.” Acrescenta ainda o número 7 do mesmo artigo que 

“Sempre que ocorra a situação do número anterior, o seu montante será reduzido do 

valor da bolsa que lhe for atribuída…”. Assim sendo, uma vez que a bolsa dos Serviços 

Sociais é superior à Bolsa da CMPV, propõe a comissão a exclusão do referido 

candidato. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Atribuir bolsa aos bolseiros, Magda Ávila Lopes, Vanessa Filipa Areias 

Valente, Fabiana Sofia Machado Mendonça, Carolina de Sales Lourenço, Daniela Sofia 

Machado Barros e Josué Miguel Parreira Vieira, conforme o quadro em anexo. -----------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada 

conforme e vai ser assinada por todos os presentes, para ser presente a reunião 

Camarária.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira disse que aprovam o proposto pela Comissão 

de Análise, no entanto, na sua opinião, existem cursos que já estão um pouco saturados 

e provavelmente estão a ser atribuídos apoios a pessoas para irem para o desemprego. 

Face a essa situação dever-se-ia antes majorar-se aqueles cursos que são de importância 

para o Concelho e que possam ser uma mais-valia. ----------------------------------------------  

 -------- Relativamente a essa questão o senhor Presidente salientou que as bolsas são 

atribuídas mediante o Regulamento Municipal em vigor, contudo o Regulamento está 

sempre em aberto a possíveis propostas de alteração. -------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Paulo Frederico manifestou a sua preocupação quanto ao facto de 

vários alunos do Concelho que não conseguiram entrar para a Universidade, por várias 

situações, e durante um ano estão praticamente sem fazer nada. Assim sendo, 

questionou se é possível esses jovens integrarem programas de ocupação de tempos 

livres, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido afirmativamente e acrescentou que 

também existem aquelas situações de jovens, nomeadamente da Escola Profissional, 

que estão a trabalhar no âmbito do programa “Estagiar T”. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico sugeriu que se criasse um programa municipal para 

ocupar jovens que ficam a aguardar para entrar na universidade, ao que o senhor 

Presidente retorquiu que o programa poderia ser criado, mas tinha de ser de forma a não 

ter impacto na Segurança Social, pois se tiverem de fazer descontos para a Segurança 

Social, após concluírem o curso, ficam inibidos de terem acesso a programas como o 

“Estagiar L” e, assim sendo, não interessa aos jovens. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico realçou que é importante tentar encontrar uma 

solução para os ocupar nesse ano que aguardam para entrar na universidade. ---------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que a ideia é interessante e que se pode tentar ver se 

existe alguma solução.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2016/2017. ----------------------------------------------------------------------------  
 

 

 -------- (06/02) PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS 

DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA – PROPOSTA: -----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/7, datada de 8 de janeiro em curso, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que foram ouvidas as entidades referidas no artigo 3º, do 

Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

10/2015, de 16 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que apenas a Junta de Freguesia de Santa Cruz e a Polícia de 

Segurança Pública da Praia da Vitória, se pronunciaram sobre o Projeto de Regulamento 

dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, tendo-se por 

conseguinte renumerado o artigo 3º e eliminado o nº5 do artigo 11º; -------------------------  

 -------- Considerando ainda que no âmbito da consulta pública do projeto em apreço, 

efetuada nos termos do artigo 101º, do Código do Procedimento Administrativo, não 

foram apresentados quaisquer contributos; --------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos da alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, com as ulteriores alterações, compete à Câmara 

Municipal, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, os projetos de 

regulamentos externos do município; --------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a câmara aprove o presente projeto de regulamento e o submeta a 

aprovação da Assembleia Municipal.” -------------------------------------------------------------  
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 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente deu a palavra à senhora Vice-Presidente 

que explicou que este regulamento já foi presente a reunião de Câmara, no entanto, no 

âmbito da discussão pública quer a Junta de Freguesia de Santa Cruz, quer a Polícia de 

Segurança Pública, apresentaram contributos. No caso da Junta de Freguesia de Santa 

Cruz tinha a ver com um problema de numeração de um artigo, e a PSP que para além 

da numeração de um artigo, propôs a eliminação do número cinco do artigo décimo 

primeiro, respeitante às contraordenações designadamente: “entende-se que o 

estabelecimento se encontrava a laborar fora do horário estabelecido, quando…ou 

quando os clientes permanecerem no interior de estabelecimento, decorridos 30 minutos 

para além da hora de encerramento fixada”, por entenderem que poderia causar alguns 

problemas. Desse modo, na proposta em discussão foram incluídas as alterações na 

sequência das sugestões apresentadas quer pela Junta de Freguesia, quer pela Polícia de 

Segurança Pública. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 

 

 -------- (07/02) PRAIA LINKS - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA 

E PRÉMIO À INSTALAÇÃO NO VALOR DE 9.518,20 € - FLÁVIO MIGUEL 

BORGES MOREIRA E MICOAZORICA, LDA: -------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/34, datada de 12 de janeiro corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Considerando que a FLAD – FUNDAÇÃO LUSOAMERICANA PARA O 

DESENVOLVIMENTO, atribuiu ao Município um apoio no valor de 50.000€ para 

financiamento de ações da Incubadora Praia LINKS em 2016; --------------------------------  

 -------- Considerando que, no âmbito da sua atividade, a PRAIA LINKS – Incubadora 

de Negócios e Ninho de Empresas da Praia da Vitória promove vários mecanismos de 

apoio à criação de novos projetos empresariais, cujos Regulamentos se encontram 

aprovados pela Câmara e pela Assembleia Municipal; ------------------------------------------  

 -------- Considerando que os supracitados apoios se enquadram na candidatura ao 

Programa Operacional dos Açores, cuja concretização aguarda finalização por parte das 

entidades gestoras; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o projeto MICOazorica, Lda. desenvolvido por Catarina 

Alexandra Drumonde Melo e acolhido na PRAIA LINKS – Incubadora de Negócios e 

Ninho de Empresas da Praia da Vitória, se enquadra nos vetores estratégicos da 

atividade da Incubadora, particularmente no vetor do Agrocomercial, sendo 

caracterizado pela inovação na produção em meio biológico de um substrato constituído 

por esporos de fungos micorrízicos asbusculares nativos dos Açores; ------------------------  

 -------- Considerando a urgência da promotora em garantir os recursos financeiros para 

o processo de realização de ensaios de eficácia com matérias fertilizantes não 

harmonizadas iniciado junto do Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária, I.P., essencial à conclusão da fase final de instalação de unidade-piloto de 

produção conducente à comercialização do produto; --------------------------------------------  
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 -------- Considerando que a promotora recebeu em 2016 a primeira parcela do prémio à 

instalação previsto nos Regulamentos da PRAIA LINKS – Incubadora de Negócios e 

Ninho de Empresas da Praia da Vitória, no valor de 2.500€, dois mil e quinhentos euros;  

 -------- Considerando que Flávio Miguel Borges Moreira, trata-se de um projeto Start 

Up do Setor Agroalimentar instalado na PRAIA LINKS e também se enquadra nos 

vetores estratégicos da atividade da Incubadora – setor Agrocomercial; ---------------------  

 -------- Considerando que os atuais rendimentos do promotor não possibilitam a 

afetação exclusiva obrigatória ao projeto; ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a decisão de aprovação da candidatura ao PRO RURAL cujo 

comprovativo se anexa; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade urgente do promotor se dedicar em exclusivo ao 

projeto; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho à Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------  

 -------- a) A atribuição à MICOazorica, Lda da segunda parcela do prémio à instalação, 

previsto nos Regulamentos da Praia Links – Incubadora de Negócios e Ninho de 

Empresas da Praia da Vitória, no valor de 2.500€, dois mil e quinhentos euros, a 

liquidar até 31 de dezembro de 2017, com vista a garantir os recursos financeiros 

necessários à certificação do seu produto para posterior entrada no mercado (a 

desenvolver com acompanhamento e controlo da Coordenação dos Responsáveis da 

PRAIA LINKS) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) A atribuição a Flávio Miguel Borges Moreira de uma Bolsa no valor de 

7.018,20€ (12 X o Salário Mínimo Regional), sete mil e dezoito euros e vinte cêntimos, 

a liquidar até 31 de dezembro de 2017, com vista a garantir a afetação exclusiva do 

promotor ao projeto (a desenvolver com acompanhamento e controlo da Coordenação 

dos Responsáveis da PRAIA LINKS).” -----------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que estes apoios destinam-se a 

dois projetos da Incubadora, sendo que foram apoiados no ano passado. No caso da 

MICOazorica é a segunda tranche do prémio à instalação, e no caso do projeto do 

Flávio Moreira, o apoio destina-se a garantir que o promotor se possa afetar, em 

exclusividade, ao projeto a implementar, dado que não vive de outro rendimento. Este 

projeto já está em fase de implementação com tudo aprovado pelo PRORURAL, o que é 

de registar com satisfação porque, efetivamente o prémio de instalação e o 

cofinanciamento ao investimento cobre-lhe a cem por cento de investimento, ou seja, o 

promotor praticamente vai implementar o seu projeto sem ter de recorrer a créditos 

bancários. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre este projeto referenciou que o mesmo já está associado a uma 

parceria com o Akiperto, isto é, quando começar a produzir vai ter à escolha várias lojas 

onde vai comercializar os seus produtos. ----------------------------------------------------------  

 -------- Em referência ao projeto da MICOazorica salientou que é um projeto de 

investigação e o processo de certificação na área da investigação é dispendioso. -----------  

 -------- Terminou destacando que estes são dois projetos da Incubadora que se pretende 

que cheguem ao fim, e nesse sentido o apoio é necessário para os seus promotores 

poderem prosseguir. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (08/02) APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, DURANTE O 

ANO DE 2017, NO MONTANTE DE € 500.000,00 (QUINHENTOS MIL EUROS) 

– PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/36, datada de 12 de janeiro corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Em relação ao processo de contratação de uma abertura de crédito até 31 de 

dezembro de 2017, sob a forma de conta corrente, a Câmara Municipal deliberou a 03-

01-2017 concordar com o Relatório de Análise, para que a mesma seja efetuada 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%.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal, de acordo com a alínea f), do 

n.º 1, do artigo 19º, da Resolução n.º 14/2011, de 16 de agosto do Tribunal de Contas, a 

aprovação das cláusulas contratuais, que se junta em anexo.” ---------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que as cláusulas contratuais estão 

em conformidade com a proposta apresentada pela instituição bancária. --------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em apreço. -------------  

 -------- Os Vereadores Maria Judite Parreira e Paulo Frederico abstiveram-se. ------  

 

 

 

 ---------- 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 onze horas e dez 

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


