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ATA Nº 4  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE FEVEREIRO 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 catorze dias do mês de fevereiro 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. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira iniciou a sua intervenção mencionando uma 

frase proferida pelo senhor Presidente da Câmara, na última sessão da Assembleia 

Municipal: “A Praia não pode perder mais nada”, mas conforme pode constatar numa 

notícia do Diário Insular que dava conta de que, e é um facto, em dois mil e dezasseis a 

prova teste da taça do mundo de quadriatlo realizou-se na baía da Praia, e em dois mil e 

dezassete a primeira etapa da taça do mundo vai-se realizar na baía de Angra, ou seja, 

de um ano para o outro perdeu-se uma prova de nível mundial, e não se perdeu para 
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uma outra região qualquer, mas sim para uma baía da cidade vizinha, questionando 

como é que isso foi possível acontecer. ------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o Vereador Tibério Dinis esclareceu que no ano passado a 

Praia ganhou essa prova porque o concelho de Angra não conseguia reunir as condições, 

sendo que o clube que organiza a prova é do concelho de Angra. Entretanto, o Núcleo 

Sportinguista, que é a entidade organizadora do evento, sedeada em Angra do 

Heroísmo, fez duas candidaturas ao turismo para dois conjuntos de provas, umas 

realizadas na Praia e esta em Angra. Assim sendo, o Município vai manter o que 

acordou com essa entidade, no âmbito das candidaturas aos apoios do turismo. ------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou quais são as outras provas que se 

realizarão na Praia, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido que é a prova pontuável 

para o quadriatlo do mundial, à semelhança da ocorrida no ano passado, sendo que a 

candidatura determina que em Angra tenha lugar uma prova para o campeonato e outra 

para a taça. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda o Vereador Tibério Dinis que esta é uma prova que tem pouca 

participação local, envolvendo cerca de quarenta a cinquenta atletas provenientes de 

países como a Alemanha, França, entre outros, cujo apoio do turismo é destinado ao 

transporte das bicicletas, sendo até uma prova sustentável. ------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira salientou que, sobretudo por se tratar de uma 

taça do mundo, vai ter uma cobertura mediática bastante significativa o que teria 

impacto para o Concelho da Praia da Vitória, tendo o Vereador Tibério Dinis alegado 

que já teve impacto o ano passado, aquando da realização daquela prova, e vai voltar a 

ter. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que o problema é que este tipo de candidaturas 

têm de nascer nas estruturas associativas desportivas, isto é, não são candidaturas que a 

Câmara formule diretamente, por isso acaba-se, muitas vezes, por estar diretamente 

associados, ou pela positiva ou pela negativa, à capacidade proactiva que as estruturas 

associativas do Concelho têm. No entanto, existem situações que correm bem e são de 

registar com agrado, como por exemplo, o caso do Clube Naval da Praia, 

nomeadamente as provas de nível mundial que se têm mantido ano após ano, tendo tido 

a Câmara posteriormente um papel decisivo, já que se garantiu esse tipo de prova por 

três anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que esses apoios são concedidos todos os anos para 

projetos de estruturas associativas, e umas vezes o Município é beneficiado e outras 

vezes não. Por outro lado, pode-se gerar situações de concorrência, mais ou menos leal, 

nalgumas matérias. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tibério Dinis informou que a Câmara apoiou a Associação de Surf 

da Ilha Terceira, no ano passado, no âmbito de um campeonato de ilha de surf, o qual 

este ano, volta a realizar-se com provas na Praia, mas o campeonato vai transitar para o 

Negrito em São Mateus. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às provas organizadas pelo Clube Naval de âmbito internacional, 

referiu que todos os anos a prova altera de nome, porquanto os próprios padrões das 

provas, principalmente as náuticas, estão sempre a alterar. -------------------------------------  
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 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou porque motivo algumas instituições do 

Concelho ficaram melindradas com o apoio do Município ao Núcleo Sportinguista, para 

organização do quadriatlo, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido que essa prova é 

alvo de uma concorrência saudável entre o Núcleo Sportinguista e a Associação 

Fontinhas Ativa, porque apesar de não haver a Federação nem a Associação de Ciclismo 

da Ilha Terceira, é a Associação Fontinhas Ativa que tem a responsabilidade, dada pela 

Federação Nacional, de organizar provas que envolvam ciclismo, ou seja, é um clube 

como os outros, mas tem essa competência organizativa. --------------------------------------  

 

 -------- De seguida a Vereadora Maria Judite Parreira, abordou uma segunda questão 

que se prende com os rankings, referindo que entendem que os mesmos não devem ser 

absolutizados, mas também não devem ser desvalorizados, porquanto são um 

instrumento e deve-se tentar fazer uma leitura o mais fidedigna possível, sendo 

utilizados para se melhorar e crescer. Assim sendo, mencionou que o índice de 

transparência coloca o Município da Praia da Vitória no lugar duzentos e oitenta e 

quatro num universo de trezentos e oito lugares, apesar de terem conhecimento que têm 

sido feitos investimentos em programas para melhorar essa questão, questionou o que é 

que é necessário a Praia fazer mais para se sair deste lugar. ------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente respondeu que o critério mais 

penalizado deveu-se ao facto de não se ter colocado as declarações de rendimentos dos 

membros do executivo. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que quem solicitou essa declaração de 

rendimentos foi uma instituição bancária. ---------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que este Município foi penalizado, 

principalmente, em dois itens e um deles tem a ver com essa questão das declarações e 

só isso equivale a trinta e quatro lugares. O restante tem a ver com procedimentos de 

concursos, nomeadamente todos os documentos que fazem parte dos processos 

digitalizados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira salientou que, no seu entender, é importante 

esclarecer estes factos ao cidadão comum, para entenderem o porquê do Município se 

encontrar naquela posição. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou que a nível dos procedimentos de concursos vai ter 

de se seguir o que está estabelecido, ou seja, disponibilizar todos os documentos que 

fazem parte do processo. No caso das declarações de rendimentos vai ter de se ponderar 

porque expõe a vida pessoal dos eleitos. ----------------------------------------------------------  

 

 -------- Por fim, a Vereadora Maria Judite Parreira solicitou esclarecimentos no que se 

refere a uma troca de artigos veiculados na comunicação social, já que também está em 

causa o bom nome dos Vereadores, nomeadamente no que diz respeito ao inquérito de 

satisfação no âmbito do PIRUS – Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável – 

o qual foi aprovado em reunião de Câmara, mas em tempo algum aprovaram qualquer 

inquérito com nomes de possíveis candidatos às próximas eleições autárquicas, já que 

na troca de artigos não ficou clara esta parte. Para além disso, não quer que a opinião 

pública fique com a ideia de que foram coniventes com alguma coisa, tendo em conta 
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que entendem que os inquéritos com os nomes dos possíveis candidatos devem ser 

feitos pelas comissões e secretariados dos partidos e nunca ser a Câmara Municipal a 

fazê-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a esta questão o senhor Presidente explicou que este inquérito foi 

direcionado no âmbito do PIRUS, em que as pessoas inquiridas estão numa zona 

demarcada, sendo que até num dos artigos resposta identificou os arruamentos em 

causa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que esse inquérito faz parte do processo de candidatura ao 

PIRUS, a despesa com o mesmo estava aprovada e inscrita no âmbito da candidatura. 

Posteriormente ao inquérito em questão, realmente, foram realizados inquéritos pelas 

estruturas partidárias. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se estes últimos inquéritos foram pagos 

pela Câmara, ao que o senhor Presidente respondeu negativamente, acrescentando que a 

Câmara não paga, nem nunca pagou, inquéritos dessa natureza, apenas pagou o 

inquérito realizado no âmbito do PIRUS. ---------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que tem o teor das perguntas realizadas, 

comprometendo-se a disponibilizar o inquérito aos senhores Vereadores, bem como a 

requisição desse serviço e a respetiva fatura. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico realçou que teria sido importante, logo no primeiro 

artigo resposta, o senhor Presidente ter clarificado esta questão, apesar de no segundo 

artigo ter ficado esclarecido quais eram os propósitos. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que não era possível incluir um inquérito 

político-partidário numa despesa de uma candidatura a Fundos Comunitários, podendo 

até pôr em causa a candidatura. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico lamentou que não tivesse sido o Partido Socialista 

local a esclarecer e a assumir esse encargo financeiro, ao que o senhor Presidente 

retorquiu que é que tinha de fazer esse esclarecimento porque era apontada uma fatura 

que estava a cargo da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que tinham intenção em solicitar esses 

documentos, que o senhor Presidente já se disponibilizou a fornecê-los, para se 

esclarecer esta situação, porquanto interessa-lhes apurar a verdade, até porque houve um 

outro inquérito e esse é o tal que terá sido feito pelo Partido Socialista, questão essa que, 

na sua opinião, o senhor Presidente já deveria ter clarificado para que a opinião pública 

ficasse esclarecida. Na verdade, no entender das pessoas subsiste essa dúvida, tendo em 

conta que no outro inquérito, onde constam os nomes dos cinco possíveis candidatos de 

cada partido, também se inquere a satisfação das pessoas em relação ao Município, daí a 

confusão gerada.---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente voltou a proferir que os documentos que fazem parte desse 

processo serão disponibilizados aos senhores Vereadores. -------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
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 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

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

 

 

 -------- (01/04) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATUALAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DAS 

QUATRO RIBEIRAS: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 7/2017, datado de 16 de janeiro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 9 de setembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela construção da Casa Mortuária das Quatro Ribeiras. ---------------------  

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

 

 

 -------- (02/04) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO - CELEBRAÇÃO DOS ACORDOS DE 

COMPROMISSOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA 

E AS 11 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO: ------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 12/2017, datado de 16 de janeiro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 9 de setembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela celebração dos Acordos de Compromissos entre a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória e as 11 Juntas de Freguesia do Concelho. --------------------  

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

 

 

 -------- (03/04) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO CARLA CAFÉ, SITO NO LARGO DE S. JOÃO, 

FREGUESIA DA VILA DAS LAJES, CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA, 

EXPLORADO POR CARLA ELISABETE PEREIRA CIMBRON: --------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2017/125, datado de 18 de janeiro findo, do Gabinete 

do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao abrigo da 

alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer 

relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Carla Café, 

sito no Largo de S. João, n.º 97, freguesia da Vila das Lajes, concelho de Praia da 

Vitória, explorado por Carla Elisabete Pereira Cimbron, designadamente no que se 

refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no 

nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março. ---------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Na proximidade deste estabelecimento, não existem edifícios escolares, não 

havendo, neste aspeto, inconveniente ao licenciamento da prática de jogos lícitos.” -------  
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 -------- Por despacho datado de 25 de janeiro findo, da Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Paula Ramos, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2017/162, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Vereadora com competência delegada, Dr.ª Paula Ramos. ---------------------------------  

 

 

 -------- (04/04) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO LULU CAFÉ E BAR, SITO NA RUA ANICETO 

D’ORNELAS, N.º 5, FREGUESIA DE SANTA CRUZ, CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA, EXPLORADO POR LUCÉLIA MARGARIDA CABRAL 

ARRUDA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2017/274, datado de 25 de janeiro findo, do Gabinete 

do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao abrigo da 

alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer 

relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Lulu Café 

e Bar, sito na Rua Aniceto D’Ornelas, n.º 5, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia 

da Vitória, explorado por Lucélia Margarida Cabral Arruda, designadamente no que se 

refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no 

nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março. ---------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento, não existem edifícios escolares, não 

havendo, neste aspeto, qualquer inconveniente ao licenciamento da prática de jogos 

lícitos, conforme solicitado.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 31 de janeiro findo, da Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Paula Ramos, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2017/207, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Vereadora com competência delegada, Dr.ª Paula Ramos. ---------------------------------  

 

 

 -------- (05/04) LÍGIA MARIA EVANGELHO COSTA ROCHA – PROCESSO N.º 

01/2011/59 - LEGALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE COMÉRCIO – AV. PAÇO 

DO MILHAFRE, SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA – ACORDO DE 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – NOVO PLANO DE PAGAMENTOS - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício datado de 11 de janeiro findo, de Lígia Maria Evangelho Costa da Rocha, 

justificando, no âmbito do Processo n.º 01/2011/59 relativo à Legalização da ampliação 

de comércio, sito na Av. Paço do Milhafre, Santa Cruz, deste Concelho, o motivo do 
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não cumprimento com todas as obrigações financeiras do mês de novembro e dezembro 

de 2016 e sugerindo a suspensão do plano de pagamentos em vigor, reiniciando sem 

interrupções em maio/2017, época sazonal em que pode apresentar melhorias 

significativas na sua atividade, pelo que solicita o deferimento por seis meses das 

prestações mensais e que o prazo de pagamento das prestações seja também deferido 

pelo mesmo período, ou seja, em vez de terminar a 22/06/2017 termine em 22/12/2017. -  

 -------- Proposta datada de 17 de janeiro findo, da Vereadora em regime de tempo 

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

 -------- A requerente vem alegar não ter conseguido cumprir com todas as obrigações 

financeiras decorrentes do acordo de pagamento em prestações, dos meses de novembro 

e dezembro e 2016, em virtude de a situação económica da Ilha Terceira não ter 

resultado em crescimento e devido a uma de saúde particular. --------------------------------  

 -------- Assim, solicita a suspensão do plano de pagamentos em vigor, reiniciando-se 

sem interrupções em maio de 2017, época sazonal em que pode apresentar melhorias 

significativas na sua atividade. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Uma vez que é a própria requerente que indica o período de Verão como sendo 

aquele em que a sua atividade é mais lucrativa, entende-se que o reinício do pagamento 

das prestações deverá ocorrer em maio de 2017 e terminar em outubro de 2017, em vez 

de terminar em dezembro, conforme proposto. ---------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, recalcule-se o valor ainda em dívida, incluindo os meses em 

falta (novembro e dezembro de 2016) e divida-se o resultado pelos seis meses 

concedidos para reestruturação do pagamento em causa. ---------------------------------------  

 -------- Deverá ser elaborado novo plano de pagamento para submissão a deliberação da 

Câmara Municipal, em anexo à presente proposta. ----------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente deu a palavra à Vereadora Paula Ramos 

que explicou que esta situação é referente ao pagamento das licenças de legalização da 

ampliação de comércio tendo na altura sido deferido o pedido de pagamento em 

prestações. Entretanto, foi apresentado um requerimento em que alegam que, por 

dificuldades financeiras, não conseguem cumprir todas as prestações, nomeadamente as 

de novembro e dezembro de dois mil e dezasseis, sugerindo que haja uma suspensão de 

pagamentos, retomando-se os mesmos em maio de dois mil e dezassete, considerando 

que este é o período que têm maiores proveitos económicos, permitindo-lhes assim dar 

cumprimento ao plano. Face a essa argumentação a Câmara entende que se deve iniciar 

o plano de pagamento em maio de dois mil e dezassete terminando em outubro de dois 

mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se foi feito, algum pagamento no 

âmbito desse plano, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que foi cumprido todo 

o plano à exceção dos meses de novembro e dezembro que ficaram em atraso, e como a 

Câmara notificou a requerente para serem pagas essas prestações, foi apresentado este 

requerimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a requerente solicita que o pagamento seja 

por seis meses e que o prazo termine em dezembro de dois mil e dezassete, o que volta a 

coincidir com a época sazonal menos lucrativa, sendo que se optou por uma situação de 

equilíbrio, ou seja, se a melhor época é de maio a setembro, então divide-se o valor que 
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falta liquidar por esses meses, para não se originar mais uma situação de 

incumprimento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira declarou que vão atender ao facto da 

requerente ter estado doente, mais do que propriamente ao fundamento dos meses de 

inverno serem pouco rentáveis, porque dezembro é mês de Natal, sendo por isso um 

mês que, supostamente, os comerciantes têm maior lucro. Assim sendo, e atendendo 

sobretudo ao estado de saúde da mesma, vão votar favoravelmente a proposta, mas 

também que seja a última vez, tendo em conta que existem comerciantes na Praia que 

têm feito um esforço muito grande para cumprirem as suas obrigações. ---------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço bem 

como o novo plano de pagamentos anexo à mesma. ------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/04) RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO "AQUARIUS PUB" - FREGUESIA DOS BISCOITOS, 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – PROPOSTA: ----------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/234, datada de 7 de fevereiro em curso, da Vereadora 

com competência delegada, do seguinte teor: --------------------------------------------------------  

 -------- “1. Considerando a proposta de restrição do horário de funcionamento do Bar 

“Aquárius Pub”, levada e discutida em reunião desta câmara municipal no dia 25 de 

Outubro de 2016, sob o ponto 18/22 (da ata nº 22/2016), cuja cópia de parte de ata ora se 

transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “(18/22) PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO A HORÁRIO E BARULHO DO BAR 

“AQUÁRIUS PUB”, FREGUESIA DOS BICOITOS, CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA – CARLA MARÍLIA DOS SANTOS SIMÕES: ----------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 14 de março último, de Carla Marília dos Santos 

Simões, requerendo a averiguação ao horário do bar designado por “Aquárius Pub”, 

sito na Rua Longa, n.º 17, freguesia dos Biscoitos por o mesmo não possuir um horário 

definido, chegando a fechar às 06h00 da manhã durante os dias da semana, tornando-

se o som da música reproduzido no estabelecimento e o movimento da clientela 

impossível para o seu descanso, situação essa insustentável, uma vez que tem um filho 

de oito meses que necessita de sonos estáveis para o seu desenvolvimento e bem estar. --  

 -------- Informação datada de 18 de outubro, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

elaborada pela Assistente Técnico, Elisabete Costa, do seguinte teor: -----------------------  

 -------- “Na sequência do requerimento da Senhora Carla Marília dos Santos Simões 

datado de 14 de março de 2016, solicitando que esta Câmara Municipal averiguasse o 

horário e o barulho do estabelecimento, sito na rua Longa nº17-A, freguesia dos 

Biscoitos, tenho a informar que o assunto foi à reunião de executivo ficando decidido 

convocar-se o atual explorador do referido estabelecimento, tendo a reunião 

realizando-se no dia 8 de abril de 2016. Por despacho de V. Exª de 2 de maio de 2016 

notificamos através do nosso ofício S-CMPV/2016/935, datado de 3 de maio de 2016: 

Junta de freguesia dos Biscoitos, Câmara do Comércio, ACRA, Sindicato e PSP dos 

Biscoitos para se pronunciarem sobre a proposta de restrição de horário de 

funcionamento, não tendo respondido a Junta de freguesia e Câmara do Comércio, 
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pelo que estes Serviços insistiram no pedido de parecer através do nosso ofício S-

CMPV/2016/1249, datado de 14 de junho de 2016. A 13 de julho de 2016 e uma vez que 

a Câmara do Comércio ainda não se tinha pronunciado, solicitamos a resposta 

telefonicamente o que até à presente data não foi dada. Mais informo que foi solicitado 

pelo Procurador Adjunto que esta câmara confirmasse se o referido estabelecimento se 

encontrava devidamente licenciado e qual o horário de funcionamento do mesmo e se 

tinha sido alvo de queixas da população e respondemos através do nosso ofício S-

CMPV/2016/1583. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto e salvo melhor opinião o referido assunto deverá ser 

presente à reunião da Câmara para posterior deliberação.” ----------------------------------  

 -------- Informação datada de 18 de outubro em curso, da Sr.ª Vereadora com 

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

 -------- «Nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de 

outubro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro, as câmaras municipais ouvidos os sindicatos, as forças de segurança pública, 

as associações de empregadores, as associações de consumidores e a junta de freguesia 

onde o estabelecimento se situa, podem restringir os períodos de funcionamento a 

vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas em casos 

devidamente justificados e que se prendam com razões de segurança ou de proteção de 

qualidade de vida dos cidadãos. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A particular Carla Marília dos Santos Simões, apresentou reclamação contra o 

Bar "Aquárius Pub" em virtude de o mesmo fechar às 6h00 da manhã durante os dias 

de semana e que o som da música reproduzido no estabelecimento e o movimento da 

clientela que por ali passa incomoda e perturba o descanso da sua família 

nomeadamente do seu filho com oito meses. ------------------------------------------------------  

 -------- O horário de funcionamento constante da comunicação prévia é das 08h00 às 

04h00 todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Perante a proposta de restrição do horário de funcionamento para as 02h00, a 

Associação dos Consumidores da Região Autónoma dos Açores, informa nada ter a 

opor à restrição de horário de funcionamento proposta; a Esquadra da PSP dos 

Biscoitos informa que tem recebido algumas reclamações respeitantes ao ruído e que 

considera essencial a restrição do horário de funcionamento do estabelecimento; o 

Sindicato dos profissionais dos transportes, turismo e outros serviços de Angra do 

Heroísmo, é de parecer de se restringir o período de funcionamento do Bar das 08h00 

às 24h00 e a Junta de Freguesia dos Biscoitos entende que não só nada tem a opor à 

proposta de restrição de horário de funcionamento do estabelecimento indicado como 

concorda a que seja limitada ao máximo tal horário de funcionamento. --------------------  

 -------- A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, apesar das várias insistências 

nunca se pronunciou sobre a matéria. -------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, agende-se o assunto na ordem de trabalhos da próxima 

reunião ordinária da Câmara Municipal para deliberação sobre a restrição do horário 

de funcionamento do estabelecimento "Aquarius Pub".» ---------------------------------------  

 -------- 2. Considerando que nesta reunião foi “deliberado por unanimidade restringir o 

horário de funcionamento do estabelecimento “Aquarius Pub” para até às 24h00, nos 
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dias de semana e ao domingo, e até às 02h00, nas sextas-feiras, sábados e vésperas de 

feriado”;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Considerando que, antes desta decisão final, a Câmara Municipal deveria ter 

determinado que se procedesse à audiência prévia do interessado relativamente ao 

projeto de decisão final, o que por lapso não aconteceu; ----------------------------------------  

 -------- 4. Considerando que a audiência prévia do interessado sobre o projeto de decisão 

final é uma formalidade essencial que corresponde a um direito fundamental cuja falta 

gera o vício da anulabilidade do ato administrativo, nos termos das disposições 

conjugadas dos artigos 121º e 163º, nº 1 do Código de Procedimento Administrativo 

(aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro), invalidade essa já invocada 

pelo advogado do interessado; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. Considerando ainda que nos termos das disposições conjugadas dos artigos 

163º, nº 4, 165º, nº 2, 168º, nº 1, 169º, nº 3, 170º e 171º, nº 3, todos do CPA, o ato em 

causa deve ser objeto de anulação administrativa com eficácia retroativa à data da 

decisão a anular e pelo próprio órgão que o praticou, devendo revestir a mesma forma 

do ato anulado, i.e., deliberação da Câmara Municipal;  ----------------------------------------  

 -------- 6. Considerando finalmente que, nos termos do disposto no artigo 172º, nº 1 do 

CPA, uma vez anulado o ato, o município deverá então dar cumprimento ao disposto no 

citado artigo 121º do mesmo Código e proceder à audiência prévia do interessado 

relativamente ao projeto de decisão de restrição do horário de funcionamento do 

estabelecimento, incluindo na notificação os elementos de facto e de direito que a 

justificam e, no caso em apreço, se mantêm válidos; --------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------  

 -------- a. Anular, com eficácia retroativa à data da decisão, a deliberação camarária de 

25 de Outubro de 2016 que determinou a restrição do horário de funcionamento do 

estabelecimento “Aquarius Pub” para até às 24H00, nos dias de semana e ao domingo, e 

até às 02h00, nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, por vício de anulabilidade 

resultante da falta de audiência prévia do interessado, nos termos das disposições 

conjugadas dos artigos 121º e 163º, nºs 1 e 4, 165º, nº 2, 168º, nº 1, 169º, nº 3 e 170º do 

Código de Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de 

Janeiro);  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b. Aprovar, com base nos supra referidos fundamentos de facto e de direito, aliás 

já constantes da proposta levada à reunião de câmara de 25 de outubro de 2016 e cuja 

validade se mantêm e ora se invocam, o projeto de decisão de restrição do horário de 

funcionamento do estabelecimento “Aquarius Pub” para até às 24H00, nos dias de 

semana e ao domingo, e até às 02h00, nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado; --  

 -------- c. Promover, nos termos do disposto no artigo 121º e 122º do CPA, a audiência 

prévia do interessado para, por escrito e no prazo de 10 dias, se pronunciar sobre este 

projeto de decisão.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente deu a palavra à Vereadora Paula 

Ramos que esclareceu que já houve uma deliberação sobre esta matéria, no seguimento 

de várias queixas apresentadas por uma moradora vizinha deste estabelecimento. 

Perante as queixas apresentadas a Câmara consultou todas as entidades que 

obrigatoriamente têm de se pronunciar sobre a proposta de redução do horário de 
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funcionamento, mas foi cometida uma irregularidade que tem a ver com o facto de não 

se ter feito a audiência de interessados, ou seja, deveria ter sido submetido a deliberação 

de Câmara uma proposta de decisão e notificados os interessados no sentido de se 

pronunciarem sobre essa proposta, posteriormente, é que haveria uma decisão 

definitiva, mas o documento enviado inicialmente foi com uma decisão definitiva. -------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a Polícia de Segurança Pública tem passado 

frequentemente por este estabelecimento, ao fim de semana, levantando a questão de 

que estão a funcionar para além do horário que foi aquele que resultou da redução. 

Entretanto, o advogado da pessoa que está a explorar o estabelecimento contatou a 

Câmara, tendo alegado, precisamente, essa irregularidade. Sendo que a lei permite que a 

Câmara sane essa irregularidade, é necessário anular a deliberação que foi tomada 

inicialmente, com eficácia retroativa à data da decisão, a deliberação de vinte e cinco 

outubro de dois mil e dezasseis, e aprovar com base nos fundamentos de facto e de 

direito que foram alegados na altura, sendo esses os mesmos que se apresentam agora, 

uma proposta no sentido de se fazer a redução do horário, e então dar-se cumprimento à 

audiência de interessados para que se pronunciem, no prazo de dez dias. --------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se essa pronúncia poderá alterar 

esta decisão, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que não se sabe o que é que 

será alegado, provavelmente será alegado que não existe possibilidade da Câmara medir 

o ruído, mas uma coisa é a redução do horário e outra situação diferente é o ruído de 

vizinhança, e esse, sim, é da competência da Polícia de Segurança Pública, tendo já 

alertado a PSP para essa questão, porquanto havendo efetivamente uma recomendação 

da PSP para terminarem com o ruído de vizinhança e não sendo cumprida pode ser 

enviado o auto de notícia e a Câmara tem toda a legitimidade para instaurar o processo 

de contraordenação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que as várias queixas apresentadas são mais sobre ruído de 

vizinhança, do que propriamente do ruído do próprio estabelecimento. ----------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico referiu que tem sido recorrente as queixas sobre 

ruído de vários estabelecimentos deste tipo e como preza muito a qualidade de vida, à 

semelhança de outras pessoas, incomoda-o que estejam a surgir essas queixas, pelo que 

se a Câmara puder usar de todos os meios legais que dispõe para impedir que isso 

continue a acontecer, não só na situação do ruído mas também na fiscalização dos 

estabelecimentos, fazendo cumprir a lei e impedindo esse tipo de negócio, deverá fazê-

lo. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse também que, por um lado, debate-se o facto da anemia que o comércio 

local está a sofrer, bem como da falta de dinâmica da Cidade mas, por outro lado, temos 

os inconvenientes que estão associados à dinâmica em cidades com muita vida, ou seja, 

temos só a parte má que uma cidade dinâmica tem. ---------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão a Vereadora Paula Ramos proferiu que em todas as situações 

que a Câmara pode ter a possibilidade de intervir, acabou por se fechar muitos desses 

estabelecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (07/04) COFIT – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DOS 

AÇORES – AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE 

ESTÁTICA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS: ------------------------------  

 -------- Ofício n.º 1/2017, datado de 3 de fevereiro corrente, do COFIT – Comité 

Organizador de Festivais da Ilha Terceira, solicitando, para efeitos de divulgação da 33.ª 

edição deste ano do Festival Internacional de Folclore dos Açores, que se realizará no 

período compreendido entre 13 e 20 de agosto, em diversos locais deste concelho, 

autorização para colocação de publicidade estática e isenção do pagamento das 

respetivas taxas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 6 de fevereiro em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, Sr.ª Elisabete Costa, do seguinte teor: -----------------------------------------------  

 -------- “O Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira, vem 

requerer a esta Câmara Municipal autorização para colocação de publicidade estática, 

que se traduz em cerca de 15 cartazes alusivos ao Festival Internacional de Folclore dos 

Açores, que decorrerá no período compreendido entre 13 e 20 de agosto de 2017, 

pretendendo que a colocação dos mesmos seja a partir de meados de julho, em locais do 

nosso Concelho, de modo a que seja divulgado, a toda a população da ilha Terceira e, á 

semelhança de anos anteriores solicitam a isenção de pagamento de taxas. Mais 

requerem que esta Câmara Municipal não proceda à recolha do material de divulgação, 

dado que o mesmo será reutilizado no ano seguinte, evitando deste modo custos 

acrescidos no orçamento destinado à divulgação do evento e assumindo a total 

responsabilidade por retirar os referidos cartazes, após a conclusão do evento. -------------  

 -------- Tenho a informar que nos anos anteriores os referidos cartazes foram 

colocados nos seguintes locais: Zona da Marina, junto às escadas de acesso à 

Avenida Álvaro Martins Homem; Largo da Batalha; Zona Verde; Parque de 

Estacionamento junto ao antigo campo de futebol e Largo da Luz junto ao tribunal 

velho. Deverá o Cofit ser alertado que não é autorizada a colocação de cartazes nos 

postes de iluminação pública, tendo em conta o disposto na b), do nº2 do artigo 7º do 

Regulamento Municipal de Publicidade e em Estrada Regional, uma vez que carece de 

parecer da SRTT, bem como nos sinais de trânsito. ---------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto e salvo melhor opinião uma vez que o Comité 

Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira é uma Instituição de Utilidade 

Pública e tendo em consideração que solicitam a isenção das taxas, o referido pedido 

deverá ser presente em reunião camarária, uma vez que nos termos da a) nº2 do 

artigo 5º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, podem estar 

isentos de taxas as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 

administrativa.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação da 

publicidade estática do Festival e isentar as respetivas taxas nos termos da alínea 

a), do nº2, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (08/04) RELATÓRIO DE ANÁLISE - CONTRATAÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, DURANTE O ANO DE 2017, NO 

MONTANTE DE € 500.000,00 (QUINHENTOS MIL EUROS) – PROPOSTA: ------  

 -------- Presente o Relatório de Análise, datado de 7 de fevereiro corrente, da Comissão 

nomeada para a contratação de um financiamento, sob a forma de conta corrente, até ao 

montante de 500.000,00€ (quinhentos mil euros), a movimentar até 31 de dezembro de 

2017, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------   

 -------- “Considerando a intenção de proceder à contratação de financiamento, sob a 

forma de conta corrente, até ao montante de €500.000,00 (quinhentos mil euros), a 

movimentar até 31-12-2017, 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. -------------  

 -------- Apresentaram proposta o Millennium BCP, o Santander Totta e a Caixa 

Económica Montepio Geral, conforme Anexo I, que se junta e é parte integrante desta 

proposta sumariando-se as condições fundamentais de contratação apresentadas. ----------  

 -------- Após a análise das propostas apresentadas, propõe-se que a contratação da 

abertura de crédito até 31 de dezembro de 2017, sob a forma de conta corrente seja 

efetuada com o Millennium BCP, até 31 de dezembro de 2017, com pagamento de juros 

mensal, calculados à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread a 0,95%.” -----------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente disse que conforme havia mencionado 

anteriormente, o período de contratação do empréstimo reflete-se no número de 

propostas apresentadas pelas instituições bancárias e nas condições do empréstimo. No 

entanto, caso não se tivesse avançado com o primeiro processo, este montante só seria 

liberto no mês de março, ficando o primeiro trimestre do ano sem a possibilidade de 

executar esse valor. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou que estes são os restantes quinhentos mil euros, perfazendo um milhão 

de euros, valor esse necessário para executar, sendo esta uma conta corrente que tem de 

estar liquidada a trinta e um de dezembro. --------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou a que fim se destina este 

montante, tendo o senhor Presidente respondido que, no fundo, isto é uma conta de 

tesouraria, ou seja, como nas obras cofinanciadas tem de pagar primeiro para depois se 

ser reembolsado pelos Fundos Comunitários, este montante serve para assumir essa 

despesa até o mesmo ser liquidado. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente dizendo que, quer este empréstimo, quer o 

anterior de quinhentos mil euros, têm de estar liquidados a trinta e um de dezembro e, 

fundamentalmente, justifica-se ser este valor por estar em curso, a um ritmo elevado, a 

execução de um Quadro Comunitário. Caso assim não fosse, não seria necessário um 

empréstimo deste valor porque o ciclo de despesa é constante, à exceção do mês de 

pagamento do subsídio de férias, mas a receita não é, tendo em conta que a parte 

proveniente do Orçamento de Estado é recebida todos os meses mas a parte recebida do 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis – é recebida, essencialmente, em abril e 

novembro. Assim sendo, quando se tem uma despesa que é basicamente constante ao 
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longo do ano e o recebimento significativo de receita é em abril, é sempre necessário 

um empréstimo de tesouraria que ajude a equilibrar. --------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que o facto de se contratar um empréstimo no valor de um 

milhão de euros, justifica-se por existirem várias candidaturas aprovadas e outras em 

curso, sendo que para se poder avançar com a execução a Câmara tem de assumir a 

despesa e, posteriormente, ser reembolsada dos oitenta e cinco por cento devidos pelos 

Fundos Comunitários. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se foram as instituições bancárias, por 

iniciativa própria, que apresentaram estas propostas, ao que o senhor Presidente 

respondeu negativamente, acrescentando que a Câmara é que solicitou às entidades 

bancárias a apresentação de propostas para contratação de um empréstimo até ao 

montante de um milhão de euros. No final do ano passado, foi apresentada apenas uma 

proposta, mas só para quinhentos mil euros, valor esse que foi operacionalizado. 

Posteriormente, foi feita uma nova consulta às entidades bancárias, mas apenas para os 

restantes quinhentos mil euros, que tem a ver com o Relatório em discussão, que após a 

sua aprovação é comunicado às instituições bancárias, sendo posteriormente submetidas 

para aprovação camarária, as cláusulas contratuais e libertado o valor em causa. ----------   

 -------- O Vereador Paulo Frederico realçou que a sua questão quanto a este empréstimo 

tem a ver com o facto do senhor Presidente ter mencionado, no início de janeiro e 

aquando da aprovação dos primeiros quinhentos mil euros, que os primeiros seis meses 

estavam garantidos, daí a surpresa quando surge este empréstimo nesta altura. -------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que este montante nem vai ser 

utilizado nos próximos tempos, até pode nem ser necessário, vai depender da execução 

física, mas não se pode ficar a aguardar e comprometer o andamento normal dos 

projetos e a execução dos Fundos. Como já referiu anteriormente, isto funciona como 

um plafond e a Câmara só paga se for utilizado, sendo que posteriormente, e à medida 

que forem sendo aprovadas as candidaturas aos Fundos Comunitárias, será devolvido o 

montante equivalente a oitenta e cinco por cento do projeto.-----------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, como está a começar um Quadro Comunitário, tendo a 

Câmara já muitas candidaturas submetidas e correspondendo a uma fase de 

investimento, tem de se criar as condições para que se possa executar. ----------------------  

 -------- Concluiu referindo que este empréstimo não vai refletir-se no aumento do 

endividamento da Câmara, porquanto a trinta e um de dezembro deste ano, tem de estar 

liquidado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se já se utilizou do montante do primeiro 

empréstimo, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente, esclarecendo que já 

estão aprovadas duas candidaturas, em que, de uma delas, já se pagou mais de cinquenta 

por cento, e a Câmara está a assumir também despesas de candidaturas que ainda não 

estão totalmente aprovadas, mas logo que forem aprovadas recebe-se o valor que foi 

assumido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu qual é o projeto que já foi pago cinquenta 

por cento, tendo o senhor Presidente respondido que foi o projeto do “Praia Links”, e 

para além desse projeto, também o do “Praia Smart City” está avançado, prevendo-se 

que esteja concluído até ao final do mês de março. ----------------------------------------------  
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 -------- Quanto às empreitadas de recuperação das ribeiras, o senhor Presidente disse 

que, como são referentes a construção civil, têm uma dinâmica de execução muito 

rápida, porque numa fase inicial tem de se comparticipar na aquisição de materiais, a 

parte do estaleiro, e depois são apresentados autos mensais, medidos conforme os 

trabalhos que vão sendo feitos. Com este empréstimo, é possível ter prazos de 

pagamento de dois/três dias, transformando isso numa dinâmica importante para a 

economia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se esse valor pode ser também 

para outros fins, que não apenas a esse tipo de pagamento, tendo o senhor Presidente 

respondido que este empréstimo só pode ser utilizado para gestão de tesouraria e nunca 

para pagar investimento não cofinanciado porque se assumir despesas que não dêem 

origem à entrada da receita respetiva, a trinta e um de dezembro não se consegue 

liquidar. Assim sendo, este empréstimo só deve ser utilizado para adiantar situações 

cuja receita esteja garantida, como por exemplo, no caso de um contrato ARAAL. --------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou, tendo em conta que este mandato 

termina antes do final do ano, se não existe risco nenhum de quem vier a seguir é que 

ter de assumir esse pagamento, ao que o senhor Presidente respondeu que não existe 

esse risco porque tem de ter, no mínimo, o proporcional liquidado, ou seja, dez/doze 

avos do valor do empréstimo tem de estar liquidado quando terminarem funções. ---------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório de Análise em 

causa, aprovando que a contratação da abertura de crédito até 31 de dezembro de 

2017, sob a forma de conta corrente seja efetuada com o Millennium BCP, até 31 

de dezembro de 2017, com pagamento de juros mensal, calculados à taxa Euribor a 

6 meses, acrescida de um spread a 0,95%. ------------------------------------------------------   

 -------- 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 trinta 

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: _________________________________________ 


