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ATA Nº 5  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE MARÇO DE 2017  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos,  

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis. -------------------------------------  

 

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

 

 -------- Ao primeiro dia do mês de março 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, 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. ----------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos, o senhor Presidente deu a palavra ao Vereador 

Osório Silva, a fim deste fazer um esclarecimento quanto aos estragos provocados pelo 

mau tempo ocorrido recentemente. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Osório Silva explicou que não havia previsão para as condições 

meteorológicas ocorridas na passada segunda-feira, e mesmo que houvesse não era 

possível fazer nada para evitar os estragos. -------------------------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que, no caso do Concelho da Praia da Vitória, a zona norte é 

que foi afetada, nomeadamente as zonas balneares dos Biscoitos e Quatro Ribeiras, 

sendo que nos Biscoitos uma parte do solário levantou novamente. No entanto, numa 

das intervenções feitas recentemente o mar não danificou. -------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que estava previsto, para este ano, uma intervenção na zona do 

Abismo, o que terá de ser gerido, da melhor forma possível, com os atuais prejuízos. 

Para além disso, e pela primeira vez após a construção da marginal, esta também sofreu 

danos no prolongamento de um dos muros. -------------------------------------------------------  

 -------- De seguida mostrou fotos dos factos ocorridos. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se o Governo Regional teve alguma 

intervenção, ao que o senhor Presidente respondeu que a intervenção foi apenas da parte 

do Município e que aquela é uma via municipal. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico disse que, há alguns anos, quando se verificaram 

estragos nas zonas balneares, o senhor Presidente proferiu que iria tentar receber uma 

verba para esse efeito, tendo o senhor Presidente respondido que enviaram o processo 

mas não receberam qualquer montante. -----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente salientou que numa primeira fase vão ser orçamentados os 

estragos e depois terá de se avaliar o meio para resolver estas situações. --------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se os estragos já foram removidos, tendo 

o Vereador Osório Silva respondido que só a parte da estrada, e que ainda não é altura 

para intervir naquelas zonas. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne às zonas balneares o Vereador Paulo Frederico inquiriu se já se 

iniciaram os trabalhos de recuperação e manutenção nas restantes zonas, tendo o 

Vereador Osório Silva respondido que já se iniciaram esses trabalhos mas em sítios que 

não ficam junto à beira-mar. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à prevista central de camionagem o Vereador Paulo Frederico 

perguntou se a mesma tem apoio comunitário, tendo senhor Presidente respondido 

afirmativamente, acrescentando que a mesma está incluída na candidatura ao PIRUS – 

Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável. -------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/05) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR TIBÉRIO 

MANUEL FARIA DINIS: -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 24 de fevereiro findo, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

comunicando nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que não 

pode estar presente na reunião camarária de 1 de março. ---------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/05) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A “EMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO E 

DESOBSTRUÇÃO DE RIBEIRAS DO CONCELHO”: -----------------------------------  

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

para a “Empreitada Regularização e Desobstrução de Ribeiras do Concelho”, do 

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

 -------- “1 – Introdução ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A elaboração do presente relatório rege-se pelo disposto no Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro e com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de Julho, com as adaptações à Região 

Autónoma dos Açores previstas no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 

de Dezembro de 2015, e visa a análise final das propostas apresentadas no âmbito do 

Concurso Público para a Empreitada de regularização e desobstrução de Ribeiras do 

Concelho – CMPV. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi elaborado o relatório preliminar e o júri procedeu à audiência prévia nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 123.º do CCP. O Concorrente Trepa não 

concordando com o teor e conclusões constantes do referido Relatório, pronunciou-se, 

nos termos constantes no documento do Anexo II. ----------------------------------------------  

 -------- Em 9 de fevereiro o júri reuniu-se com a finalidade de, nos termos do artigo 

148.º do CCP, proceder à análise e ponderação da observação apresentada pelo 

concorrente ao abrigo do direito de audiência prévia e à elaboração do presente 

relatório. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Relatório Preliminar -------------------------------------------------------------------  
 -------- Foram apresentadas a concurso as propostas dos seguintes concorrentes: ----------  

Concorrentes Valor 

1- Marques, S.A. 231.165,75 € 

2 - Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, S.A. 208.000,00 € 

3 - Cruz Leal, Lda. 231.165,75 € 

4 - TRANSJET – Construções e Transportes, Ldª. 205.905,72 € 

5 - DOMUSPLANET, S.A. 231.165,75 € 

6 - CARTOR – Sociedade de Construções, Ldª. 231.165,75 € 

7 - TREPA – Construções Civil, Ldª. 187.284,20 € 

 -------- Analisadas as propostas, verificou-se que o concorrente n.º 7, TREPA – 

Construção Civil, Ldª. apresentou a sua proposta com um articulado do mapa de 

quantidades que não corresponde ao fornecido a todos os concorrentes, o que motivou a 
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sua exclusão atenta a violação do artigo 14.º do programa de procedimento que não 

permite a apresentação de propostas variantes/e ou com alterações ao caderno de 

encargos.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aplicado o critério de adjudicação do mais baixo preço definido no artigo 29.º 

do programa do procedimento às propostas admitidas a concurso, o Júri propôs a 

seguinte ordenação para efeitos de adjudicação. -------------------------------------------------  

Concorrente Valor 

4 - TRANSJET – Construções e Transportes, Ldª. 205.905,72 € 

2 - Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, S.A. 208.000,00 € 

1- Marques, S.A. 231.165,75 € 

3 - Cruz Leal, Lda. 231.165,75 € 

5 - DOMUSPLANET, S.A. 231.165,75 € 

6 - CARTOR – Sociedade de Construções, Ldª. 231.165,75 € 

 -------- Nesta sequência, atendendo ao critério do mais baixo preço, considerou-se que a 

proposta de adjudicação da empreitada devia recair sobre a proposta do concorrente n.º 

4 – TRANSJET – Construções e Transportes, Ld.ª, pelo valor de € 205.905,72 

(duzentos e cinco mil novecentos e cinco euros e setenta e dois cêntimos).  ----------------  

 -------- O Júri submeteu a todos os Concorrentes para efeitos de audiência prévia, em 

cumprimento do artigo 147.º do CCP, o Relatório Preliminar de avaliação de propostas 

a 20 de janeiro de 2017, tendo-se pronunciado o concorrente n.º 7 – TREPA - 

Construção Civil, Ldª. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Audiência Prévia – Análise da pronúncia apresentada -------------------------  
 -------- O Concorrente n.º 7 – TREPA – Construção Civil, Ldª. não se conformando com 

a decisão de exclusão da sua proposta apresentou a sua defesa em sede de audiência 

prévia, alegando, em síntese, que a decisão do Júri (i) carece de falta de fundamentação, 

e ainda que (ii) a sua proposta está em conformidade com o exigido nos instrumentos do 

concurso, não consubstanciando o mapa de quantidades de trabalhos apresentado 

qualquer violação das regras Código dos Contratos Públicos e não propondo qualquer 

alternativa ao previsto nas peças do concurso. Sucede, porém, que as observações 

explanadas pelo Concorrente carecem de sustentação jurídica. Desde logo, o argumento 

da falta de fundamentação não tem qualquer acolhimento quando o destinatário do acto 

demonstra ter compreendido o alcance do mesmo, o que se verifica na presente 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Concorrente evidenciou que compreendeu os fundamentos da decisão ao 

defender que o seu mapa de quantidades de trabalhos apenas se diferencia dos 

apresentados pelos restantes concorrentes quanto a uma questão formal respeitante à 

discriminação do preço de certos trabalhos, embora tal não corresponda à realidade dos 

factos, como veremos. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Um acto está devidamente fundamentado sempre que um destinatário normal 

possa ficar ciente do sentido dessa mesma decisão e das razões que a sustentam, 

permitindo-lhe apreender o itinerário cognoscitivo [e valorativo], e optar 

conscientemente entre a aceitação do ato e o acionamento dos meios legais de 

impugnação (cfr. Acórdão do STA do Pleno, de 16 de Março de 2001). ---------------------  
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 -------- Ora, o facto do Concorrente se ter pronunciado nos termos em que o fez em sede 

de audiência prévia, alegando os pontos concretos da sua discordância, permite 

comprovar que lhe foi perfeitamente cognoscível o que determinou a sua exclusão. 

Assim, entende-se não se verificar qualquer falta de fundamentação. ------------------------  

 -------- Quanto ao segundo argumento invocado pelo Concorrente de que o seu mapa de 

quantidades de trabalhos traduz apenas uma diferença formal quando comparado com 

os demais concorrentes, não lhe assiste qualquer razão como explicitaremos. --------------  

 -------- Na sequência da lista de erros e omissões apresentada pelo Concorrente Cruz 

Leal, Ldª. foram pedidos esclarecimentos quanto à inclusão dos artigos relativos ao 

estaleiro, implementação dos planos de segurança e saúde (PSS) e de prevenção e 

gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRD) na lista do mapa de quantidades 

de trabalhos, tendo o Júri informado os concorrentes que não deviam apresentar tais 

artigos, devendo incluí-los nos preços dos restantes artigos. -----------------------------------  

 -------- Não obstante o Júri ter esclarecido os concorrentes quanto à não discriminação 

de tais artigos no mapa de quantidades de trabalhos, o Concorrente n.º 7 – TREPA – 

Construção Civil, Ld.ª apresentou a lista do mapa de quantidades de trabalhos com a 

inserção de tais artigos e, inserindo nove artigos para o item estaleiro, um em cada 

frente de obra. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, como se sabe, os esclarecimentos prestados pelo Júri fazem parte integrante 

das peças do procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência, nos termos 

do n.º 5 do artigo 50.º do CCP, pelo que estava o concorrente vinculado a apresentar a 

proposta nos termos indicados, e não o tendo feito incorre numa violação das regras de 

apresentação de propostas. Acresce que, a apresentação do mapa de quantidades de 

trabalhos do Concorrente não difere dos demais em termos formais, mas consubstancia 

uma violação dos termos da execução do contrato, uma vez que determina condições 

distintas das previstas inicialmente para a obra e implica uma gestão especifica da 

facturação não coincidente com o que se pretende e se prevê para a gestão da 

empreitada em causa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Como é sabido a lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalhos 

previstas no projecto de execução é um documento exigido nos termos da alínea a) do 

n.º 2 do artigo 57.º do CCP, e que é um desenvolvimento ou concretização dos 

documentos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP, e desempenha um 

papel fundamental na execução do contrato de empreitada no que respeita à valoração e 

quantidades dos trabalhos relevante para a medição dos trabalhos, e eventuais 

vicissitudes contratuais, como por exemplo a supressão de trabalhos. ------------------------  

 -------- Ao introduzir as alterações no mapa de quantidades de trabalhos no que alude 

aos estaleiros, o Concorrente modificou as condições previstas para a execução dos 

trabalhos preparatórios e, que a ser aceites, teriam impacto nas condições financeiras do 

contrato a executar, pelo que não podem as mesmas ser admitidas pela entidade 

adjudicante na medida em que alteram as condições contratuais concursadas, não se 

tratando apenas de uma mera alteração de forma de apresentação de tal mapa de 

trabalhos, como pretendia o concorrente em causa fazer crer. ---------------------------------  

 -------- A alteração do mapa de quantidades de trabalhos com a introdução de nove 

estaleiros viola, assim, o artigo 14.º do programa de procedimento, na medida em que as 
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condições traduzidas pela lista do mapa de quantidades de trabalhos contêm alterações 

aos termos de execução do contrato, sendo por isso, fundamento de exclusão nos termos 

conjugados da alínea b) do n.º 2 do artigo 70.º e da alínea o) do n.º 2 do artigo 146.º, 

ambos do CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Conclusão --------------------------------------------------------------------------------  
Considerando todo o exposto mantém-se a exclusão do Concorrente n.º 7 – TREPA - 

Construção Civil, Ld.ª e a proposta de adjudicação à Concorrente n.º 4 - TRANSJET – 

Construções e Transportes, Ldª., pelo valor de € 205.905,72 (duzentos e cinco mil 

novecentos e cinco euros e setenta e dois cêntimos). --------------------------------------------  

 -------- Conclui-se assim que não há alteração na ordenação das propostas, face às 

conclusões do relatório preliminar, pelo que submete-se o presente relatório à 

consideração da Câmara Municipal para efeitos de adjudicação.” ----------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto, o senhor Presidente referiu que conforme se pode 

constatar no Relatório Final de Análise das propostas, houve uma decisão de exclusão 

do concorrente que apresentou a proposta de valor mais baixo, atendendo a que 

apresentou a sua proposta com um articulado do mapa de quantidades que não 

corresponde ao fornecido a todos os concorrentes. Na fase da audiência prévia, o 

concorrente em causa entendeu não se verificar fundamentação para qualquer tipo de 

alteração, mantendo a sua proposta. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Perante esta situação, é proposto a adjudicação da Empreitada ao concorrente 

que havia ficado em segundo lugar, passando assim para primeiro lugar, por se ter 

verificado a exclusão.---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira declarou que os Vereadores do Partido Social 

Democrata iam abster-se nesta votação, por estarem em causa aspetos técnicos que não 

dominam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se existe um prazo para a consignação 

da obra, tendo o senhor Presidente respondido que após a deliberação camarária o 

empreiteiro apresenta a garantia, é feito o ato de consignação e a partir dessa altura 

começa a obra. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se não fica dependente da decisão 

jurídica, ao que o senhor Presidente respondeu negativamente, acrescentando que isso 

só aconteceria se o concorrente optasse pela via judicial. ---------------------------------------  

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

análise das propostas do procedimento por concurso público para a “Empreitada 

Regularização e Desobstrução de Ribeiras do Concelho”. ----------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/05) IX RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 

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

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

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

de acompanhamento da execução do contrato programa n.º 83/2015 entre o Município 
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da Praia da Vitória e a Associação Salão Teatro Praiense, o qual faz parte integrante da 

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

 -------- No que concerne a este ponto o senhor Presidente clarificou que no Relatório 

constata-se que a verba transferida pelo Município foi totalmente afeta aos fins 

definidos no contrato programa. --------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/05) CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO 

VALOR DE 714.000,00€ (SETECENTOS E CATORZE MIL EUROS) – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/293, datada de 23 de fevereiro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Lei nº 73/2013 de 3 de setembro – Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais – inscreve no nº 1 do artigo 51º que 

os empréstimos de medio e longo prazo podem ser contraídos para aplicação em 

investimentos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a referida Lei consagra no nº 3 do artigo 51º que os 

empréstimos de medio e longo prazo tem um prazo de vencimento adequado à natureza 

das operações que visam financiar, não podendo ultrapassar os vinte anos; -----------------  

 -------- Considerando ainda que a mesma Lei não fixa limites ao endividamento 

bancário, segmentados em curto e em médio e longo prazo, antes fixando, no seu artigo 

52º um conceito de divida total; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) nº1 do artigo 19º da 

Resolução do Tribunal de Contas nº 14/2011 de 16 de agosto, delibere: ---------------------  

 -------- 1) A contração de financiamento de longo prazo, no valor de 714.000€ 

(setecentos e catorze mil euros), pelo período de 20 (vinte) anos, para financiar os 

seguintes investimentos: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Remodelação e ampliação dos balneários do Campo de Futebol das Lajes – 

80.000€ (Oitenta mil euros);-------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Construção de bancada e balneários no Pavilhão de São Brás – 40.000€ 

(Quarenta mil euros); ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Reabilitação da habitação social Municipal – 150.000€ (cento e cinquenta mil 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Recarga betuminosa da Rua dos Boiões – Biscoitos – 100.000 € (cem mil 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Infraestruturação da Ligação da Canada Funda à Canada do Regelo – Fonte 

do Bastardo – 117.000€ (cento e dezassete mil euros); -----------------------------------------  

 -------- f) Recarga betuminosa das ruas Comendador Francisco José Barcelos e de 

Artesia – 147.000€ (cento e quarenta e sete mil euros); -----------------------------------------  

 -------- g) Aquisição de terreno para implantação da Central de Camionagem – 50.000€ 

(cinquenta mil euros); --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Aquisição de terreno para a construção do Centro de Freguesia da Fonte do 

Bastardo – 30.000€ (Trinta mil euros); ------------------------------------------------------------  
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 -------- 2) Aprovar os termos do convite a apresentar às instituições bancárias, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões e 

outros custos, não sendo aceites comissões de imobilização; ----------------------------------  

 -------- b) O empréstimo deverá ser reembolsado em amortizações constantes de capital, 

com vencimentos mensais; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Pagamento de juros mensal; -------------------------------------------------------------  

 -------- d) Período de utilização de capital de 24 meses; ----------------------------------------  

 -------- e) Período de carência de amortização de 24 meses; -----------------------------------  

 -------- f) Que sejam aceites propostas para a celebração de um contrato único de valor 

total de 714.000€ (setecentos e catorze mil euros) ou apenas para uma parcela; ------------  

 -------- g) No caso de financiamento parcelar, deverá ser apresentada uma proposta para 

cada um dos seguintes grupos: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Grupo I – Valor de 370.000€ (trezentos e setenta mil euros), inclui as alíneas 

a), b), c) e d) do número 1; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- ii) Grupo II – Valor de 344.000€ (Trezentos e quarenta e quatro mil euros), 

inclui as alíneas e), f), g) e h) do número 1; -------------------------------------------------------  

 -------- h) Em caso de equivalência no mérito das propostas, dá-se preferência à 

contratação de um financiamento único; ----------------------------------------------------------  

 -------- 3) A composição da comissão de abertura e análise das propostas da seguinte 

forma:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a. Tiago Ormonde ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- b. Sandra Nunes ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c. Ricardo Toste ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d. Ana Aguiar (suplente) --------------------------------------------------------------------  

 -------- e. Manuela Nunes (suplente)”. -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente explicou que esta é uma situação que 

conta para o endividamento municipal, sendo a primeira etapa deste processo, ou seja, a 

autorização para a consulta à banca. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente fez um enquadramento prévio, referindo que um processo de 

financiamento, nomeadamente de médio e longo prazo, percorre quatro etapas, e dessas 

quatro etapas, nesta proposta constam três. A primeira etapa consiste na autorização da 

Câmara para os serviços avançarem com a consulta à banca, referindo exatamente a que 

é que se destina esse valor. Após essa consulta, os serviços técnicos fazem a avaliação 

das propostas e, aqui sim, segue-se o compromisso da adjudicação, sendo nesta segunda 

etapa o momento em que a Câmara autoriza o endividamento. Na terceira etapa é 

submetido a aprovação da Câmara as cláusulas contratuais do empréstimo. Neste 

processo em concreto existe uma quarta etapa que é o envio ao Tribunal de Contas para 

efeitos de visto, ao contrário dos empréstimos de curto prazo que não são sujeitos a 

visto do Tribunal de Contas, porque apenas tem efeitos durante aquele ano. ----------------  

 -------- Prosseguiu salientando que esta proposta de empréstimo é feita mediante o 

resultado do fecho de contas do Município, do ano de dois mil e dezasseis, no qual se 

verifica a redução do endividamento em cerca de dois milhões de euros, sendo a 

capacidade de endividamento da Câmara, à data de janeiro de dois mil e dezassete, de 
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um milhão e meio de euros, incluindo já os quinhentos mil euros provenientes do 

empréstimo do ano passado. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne ao compromisso assumido, aquando da aprovação do 

orçamento, salientou que o mesmo estabelecia a redução do passivo bancário, pelo que 

se se abater dois milhões e se se está a criar setecentos mil euros, isso significa uma 

redução de um milhão e trezentos mil euros, não contando com os dois milhões que se 

vai reduzir em dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que se propõem contrair este empréstimo porque se não for por via 

de um financiamento não é possível executar estas ações, e embora umas sejam mais 

necessárias que outras, algumas delas têm mesmo que ser levadas a efeito. -----------------  

 -------- Prosseguiu mencionando que, por exemplo, no caso dos balneários ponderou-se 

uma alternativa para a sua execução, ou seja, fazer a obra com mão-de-obra da Câmara 

mas adquirindo os materiais. No entanto, essa situação penalizava muito o orçamento de 

funcionamento da Câmara porque os materiais representam cerca de sessenta por cento 

nesta obra, já que a intervenção tem de ser levada a efeito sem pôr em causa o normal 

funcionamento do campo. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à construção da bancada e balneários no Pavilhão de São Brás, 

disse que a situação é diferente, tendo em conta que conseguiram um apoio de quarenta 

mil euros do Governo Regional, sendo a intervenção de oitenta mil euros, o 

compromisso do Governo Regional foi no sentido de atribuir um apoio do mesmo 

montante ao da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No caso dos cento e cinquenta mil euros para a reabilitação da habitação social 

municipal, proferiu que é necessário fazer a reabilitação das casas, por se encontrarem 

em mau estado de conservação. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente destacou que o valor de cada uma das três grandes intervenções 

na rede viária, que não foram abrangidas na empreitada de pavimentação de 

arruamentos no montante de duzentos e tal mil euros, quase que equivale ao total da 

referida empreitada. Para além destes três arruamentos, não foi abrangida a zona do 

Vale Farto, que também está em mau estado de conservação, mas não tem os 

constrangimentos de utilização, como por exemplo, da Rua Comendador Francisco José 

Barcelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às restantes duas ações, designadamente para aquisição de terrenos, 

referiu que o terreno para implantação da Central de Camionagem será adquirido à 

Comissão Fabriqueira da Igreja, que neste caso até tem um efeito duplicador, isto é, 

com o valor da aquisição do terreno a Comissão Fabriqueira fica em condições de 

avançar com a obra do Centro Paroquial. O outro terreno será adquirido à Associação 

ALERTA – Associação de Escutismo Católico dos Açores – na freguesia da Fonte do 

Bastardo.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou destacando que, em termos de rede viária, a situação do Vale Farto 

passa a ser prioridade um, atendendo a que aquela zona necessita de uma intervenção 

não só de repavimentação mas também a nível da rede de águas pluviais. -------------------  

 -------- Disse, ainda, que até podem não ser apresentadas propostas no âmbito da 

consulta efetuada às entidades bancárias, bem como propostas que não sejam 

favoráveis, mas isso terá de ser analisado na reunião seguinte. No caso em apreço, é 
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proposto aprovar o convite a apresentar às instituições bancárias, nas condições 

estabelecidas. Caso as propostas não abranjam todas estas ações, terá de se fazer o que 

for prioritário. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que esta não é a fase que compromete a Câmara, em termos 

de futuro, mas também compreende a coerência para com esta decisão e com a posterior 

decisão mediante as propostas das instituições bancárias. Porém, e perante todo o 

montante que a Câmara abateu em passivo, isto é, cerca de oito milhões de euros, criar 

um milhão de euros, ainda dá um valor líquido de sete milhões de euros, o que é algo 

que dá tranquilidade de consciência para o fazer. ------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira, no âmbito do mencionado pelo senhor 

Presidente, ou seja, que este processo se compunha por quatro fases, sendo esta a 

primeira, questionou, em termos temporais, quanto tempo distava até à quarta fase, 

tendo o senhor Presidente respondido que da primeira para a segunda fase rondava os 

vinte dias a um mês, pelo que, em princípio, até ao final de março estaria concluído. As 

restantes fases têm períodos mais curtos, ou seja, da segunda para a terceira fase, e a 

partir do momento em que é decidido, será submetido à aprovação da Assembleia 

Municipal, pelo que, ou será presente à sessão de abril, ou terá de se avaliar se se 

justifica fazer uma sessão extraordinária, ou então, aguardar-se pela sessão de junho. 

Após essa fase, terá de se aguardar pelo visto do Tribunal de Contas, prazo esse que não 

é controlado pelo Município e que normalmente varia entre os quinze dias a três 

semanas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira inquiriu, no limite, qual o prazo previsto, ao 

que o senhor Presidente respondeu que seriam sessenta dias para o valor estar 

disponível. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira, perguntou se é após essa fase que serão 

lançados os concursos, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente, e isso 

para ações que serão realizadas mediante concurso, as ações que serão por ajuste direto 

terão um prazo mais curto. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou que o processo que pode levar mais tempo é o da 

rede viária, porque vai ter de se juntar as ações e fazer um concurso. ------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira inquiriu se as obras serão iniciadas este 

verão, esclarecendo o senhor Presidente que, à exceção da rede viária, às restantes 

consegue-se dar andamento mas, por exemplo, na reabilitação da habitação social 

municipal não é fácil que esteja tudo executado nessa altura, porquanto tem casos mais 

complexos que outros, provavelmente terá de se arrendar duas ou três casas para se 

poder realojar as famílias das moradias a intervencionar. ---------------------------------------  

 -------- Quanto às restantes, o senhor Presidente disse que tendencialmente serão feitas, 

podendo, ou não, estar concluídas nessa altura, dependendo também da capacidade do 

empreiteiro para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às obras da rede viária, informou que, certamente, não estarão 

concluídas, podem é estar iniciadas, prevendo-se o início das obras, provavelmente, 

para o mês de outubro. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira declarou que o voto contra dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, nesta matéria, não é contra as obras, nem contra a sua 
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necessidade ou os critérios que foram utilizados na escolha destas e não de outras, aliás 

os balneários do Campo de Futebol das Lajes são comentados, pelas pessoas ligadas ao 

desporto nas Lajes, desde a campanha eleitoral de dois mil e treze. --------------------------  

 -------- Em relação aos outros investimentos, também não estão contra, estão contra, 

sim, o tempo em que vão decorrer estas fases, porque na verdade as obras terão o seu 

início em plena campanha eleitoral. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, na sua opinião, teria sido desnecessário ser assim, tendo 

em conta que já se sabe que estas obras são necessárias há algum tempo e poderiam ter 

ocorrido o ano passado, ou seja, este empréstimo poderia ter sido pedido o ano passado 

e aí a posição dos Vereadores do Partido Social Democrata seria substancialmente 

diferente. Assim sendo, vão votar contra esta proposta pelo timing escolhido, não tanto 

pelo valor, mas pelo período de vinte anos que é muito tempo, sendo que já referiram 

várias vezes, que isso depois condiciona o trabalho de quem vier a seguir e, na verdade, 

quem vem a seguir, vem daqui a pouco mais de seis meses, mesmo que esteja os doze 

anos possíveis no executivo, não consegue pagar a dívida toda, deixando ainda em 

herança para quem vier a seguir, pelo que não podem estar a favor de uma medida 

dessas que condiciona o trabalho de outras pessoas. ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que o empréstimo não foi feito no ano anterior por 

uma razão, ou seja, porque se aguardava pela publicação de todos os avisos das 

candidaturas a Fundos Comunitários, para se tentar, em primeira instância, enquadrá-los 

nesses apoios. Enquanto que, em Quadros Comunitários anteriores foi possível 

enquadrar alguns desses tipos de investimentos, o que implicava oitenta e cinco por 

cento a fundo perdido, aliás quase tudo o que consta na proposta, à exceção da aquisição 

de terrenos, era enquadrável no Quadro Comunitário anterior. --------------------------------  

 -------- Para além disso, realçou que se verificou uma circunstância extraordinária que 

fez com que muitas das situações, porventura estas e não outras, não fossem feitas no 

âmbito do Quadro Comunitário anterior, ao ter de se afetar três milhões de euros para a 

reabilitação da freguesia da Agualva, o que permitiu resolver aquele caso, mas a 

dotação deste Município ficou com menos três milhões de euros. No entanto, a razão 

para não se ter feito no ano anterior, foi pelo facto de se ter ficado a aguardar a 

publicação dos avisos para se saber o que é que era enquadrável no Quadro 

Comunitário. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à argumentação do encargo se prolongar por vários anos, realçou 

que é normal assim ser, porque também passou os doze anos de executivo a pagar os 

encargos de coisas que, na maior parte, não é que as fez, aliás do endividamento da 

Câmara, antes dos quinhentos mil euros, só dois milhões de euros é que haviam sido 

feitos pelo seu executivo e foi o montante do PAEL – Programa de Apoio à Economia 

Local – o qual já está praticamente liquidado, encontrando-se em falta apenas 

quatrocentos mil euros até ao final deste ano. ----------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao porquê da proposta ser por vinte anos, referiu que é para evitar um 

peso excessivo no esforço feito anualmente. ------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu ainda que, no seu entender, quem abate oito milhões de euros em 

passivo, também tem alguma legitimidade de fazer um milhão de euros de passivo, que 

é o que está em causa nesta proposta. Para além disso, entende que não se deve criar 
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essa ilusão da Câmara parar, um ano e tal, antes das eleições, ou seja, deve ter-se a 

postura de poder trabalhar até ao último dia como se fosse o primeiro. ----------------------  

 -------- Terminou salientando que compreende e respeita a posição dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, relativamente a este assunto, como já mencionou 

anteriormente. Por outro lado, também nunca entendeu que a motivação do voto tivesse 

a ver com o tipo de intervenções em causa, porque todos sabem que muitas delas são 

importantes para o bem das pessoas. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico referiu que, independentemente de se saber se de 

facto a banca vai satisfazer o pedido de contratação do empréstimo, sabem que existem 

muitas mais intervenções que podem ser efetuadas, pelo que, é importante que a Câmara 

deixe, para o próximo executivo, um mapa com as prioridades, em termos de obras, a 

serem feitas, porque haverá obras que são mesmo urgentes e não será possível levá-las a 

efeito até ao final deste mandato. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Reforçou que votaram favoravelmente este orçamento, mas neste ponto é difícil 

votar a favor, conforme a argumentação apresentada pela Vereadora Maria Judite 

Parreira. No caso desta proposta, fica um peso para o próximo executivo, e este, tem de 

ter alguma margem para aplicar o seu programa, o qual vai ser sufragado. ------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, conforme foi mencionado na altura pelo senhor 

Presidente, muito daquilo que é orçamento da Câmara vai para verbas destinadas ao 

pagamento de salários, de manutenção e aquisição de equipamentos, entre outras 

situações, ficando apenas uma pequena margem para investimento, pelo que se deve 

tentar dar uma pequena margem para o próximo executivo aplicar o seu programa. -------  

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

 -------- Os Vereadores Maria Judite Parreira e Paulo Frederico votaram contra. ----  

 

 

 -------- (05/05) 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 n.º I-CMPV/2017/307, datada de 23 de fevereiro findo, 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 14-

02-2017 concordar com o Relatório de Análise, para que a mesma seja efetuada com o 

Millennium BCP, com pagamento de juros mensal, calculados à taxa Euribor a 6 meses, 

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

 -------- 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.” ---------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente esclareceu que esta é a terceira e 

última fase deste processo, porquanto sendo um empréstimo de curto prazo não é sujeito 

a visto do Tribunal de Contas.-----------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que as cláusulas correspondem aquilo que foi a proposta do 

Millennium BCP, nesta matéria. --------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 
Ata nº 5 /2017 Página 13 de 13 
 

 

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

 -------- 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, 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: _________________________________________ 


