
 
 

 

 
Ata nº 8 /2017 Página 1 de 12 
 

 

ATA Nº 8  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE ABRIL DE 2017  
 

 

PRESIDÊNCIA: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos. --------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Roberto 

Lúcio Silva Pereira Monteiro, Elmano Manuel Vieira Nunes, Vânia Marisa Borges 

Figueiredo Ferreira, em substituição de Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval 

Frederico. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, Tibério Manuel 

Faria Dinis, Osório Meneses da Silva e Maria Judite Gomes Parreira. ----------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos onze dias do mês de abril 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 Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, estando presentes os 

Vereadores Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Roberto Lúcio Silva Pereira 

Monteiro, Elmano Manuel Vieira Nunes, Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, em 

substituição de 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, a Excelentíssima senhora Vice-Presidente declarou aberta a reunião. --------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos a senhora Vice-Presidente deu a palavra aos 

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Paulo Frederico saudou o facto da freguesia dos Biscoitos ter sido 

nomeada para o concurso “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias”, na categoria de aldeias 

autênticas, bem como os biscoitenses e as entidades como a Junta de Freguesia e a 

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

 -------- Salientou ainda que esta é uma forma de relembrar que a natureza abençoa os 

seres humanos, sendo também um meio de divulgação não só da Freguesia, como do 

Concelho e da Ilha. -----------------------------------------------------------------------------------  

  

 

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

 

 

 -------- (01/08) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – ROBERTO LÚCIO SILVA 

PEREIRA MONTEIRO: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 6 de abril em curso, de Roberto Lúcio Silva Pereira 

Monteiro, comunicando, nos termos dos nos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 setembro, alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, comunicar que em virtude de se encontrar nos EUA por ocasião da promoção e 

divulgação das Festas da Praia 2017, não pode estar presente na reunião camarária 

ordinária do dia 11 de abril, pelo que será substituído, conforme determina o n.º 1 

daquele preceito legal, em conjugação com o artigo 79.º, pelo cidadão imediatamente a 

seguir na ordem da respetiva lista. ------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR TIBÉRIO 

MANUEL FARIA DINIS: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 6 de abril corrente, 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 11 de abril. ----------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR OSÓRIO 

MENESES DA SILVA: ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 23 de março findo, de Osório Meneses da Silva, 

comunicando, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

setembro, alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, que por 

motivo de trabalho, não poderá estar presente na reunião camarária ordinária de 11 de 

abril. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA MARIA JUDITE GOMES PARREIRA: ----------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 30 de março findo, de Maria Judite Gomes Parreira, 

comunicando que não pode estar presente na reunião do dia 11 de abril do ano em 

curso, pelo que será substituída pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da 

respetiva lista, conforme determina os números 1 e 2 do artigo 78º conjugado com o 

número 1 do artigo 79º, ambos da Lei nº169/99, de 18 setembro, alterada e republicada 

pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/08) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS 2017” – PROPOSTA: ---------------------  

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

para realização da empreitada de “Pavimentação de Arruamentos 2017” (I-

CMPV/2017/449), do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

firma TECNOVIA AÇORES – Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo valor de € 

279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em 

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

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se esta firma já entregou a caução, tendo 

a senhora Vice-Presidente respondido afirmativamente. ----------------------------------------  

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

análise das propostas do procedimento por concurso público em apreço, 

adjudicando a referida empreitada à firma TECNOVIA AÇORES – Sociedade de 

Empreitadas, S.A., pelo valor de € 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil euros), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor (4%). -------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Paulo Frederico e Vânia Ferreira abstiveram-se. ----------------  
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 -------- (06/08) PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FINAL DE RESOLUÇÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO 

BAR SITO À AVENIDA ÁLVARO MARTINS HOMEM CELEBRADO COM A 

CONCESSIONÁRIA NADYA KATHERINE ZOLNA LEAL: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/522, datada de 5 de abril em curso, da Vereadora 

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

 -------- “1. Considerando que foi celebrado um Contrato de Concessão de Exploração do 

Bar sito à Avenida Álvaro Martins Homem – Praia da Vitória, no dia 18 de Julho de 

2016 com a concessionária Nadya Katherine Zolna Leal (cfr. cópia dos docs. que já 

constam deste processo e ora se juntam a esta proposta com os nºs 1 e 2); ------------------  

 -------- 2. Considerando que, nos termos da cláusula Sétima do contrato, são obrigações 

gerais da concessionária, “garantir um bom serviço” e “manter as condições higiénicas 

do espaço”; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. E que, nos termos da cláusula Décima Quarta, “São motivos de rescisão 

imediata do contrato, o incumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato e 

das obrigações gerais ou especiais do caderno de encargos, nomeadamente (…) a falta 

de qualidade do serviço, (…) a inexistência de condições de higiene”; ----------------------  

 -------- 4. Considerando que, nos termos dos Relatórios das vistorias realizadas nos dias 

2, 4 e 5 de agosto de 2016 e Relatório/Resumo, datado de 15 de Dezembro de 2016 (cfr. 

documentos que acompanham e fazem parte integrante desta proposta com os nºs 3 a 6), 

se constatou que o “Bar oferece serviço de fraca qualidade e com queixas dos utentes”; 

 -------- 5. E que, relativamente à Limpeza, “Nas vistorias efetuadas no período das 

festas e após as mesmas, constatou-se alguma falta de limpeza das mesas e existência 

de poucas papeleiras, verificando-se assim alguns papeis espalhados na zona da 

esplanada”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. E que, relativamente ao Serviço de bar, se verificou que este “apresentou 

pouca oferta na variedade de snacks e outros, sendo esta uma lacuna apontada por 

parte dos seus utentes”, concluindo pela proposta de resolução do contrato de concessão 

por incumprimento do concessionário (cfr. conclusão no doc. nº 3); -------------------------  

 -------- 7. Constata-se então que a concessionária violou de forma grave e reiterada as 

condições do contrato no que se refere à qualidade do serviço prestado e às condições 

de higiene do espaço, por forma a inviabilizar definitivamente a relação contratual, 

conforme estipulado na Cláusula Décima Quarta do Contrato de Concessão; ---------------  

 -------- 8. Considerando que, com base nos supra referidos fundamentos, foi aprovado, 

em reunião camarária datada de 14 de Março de 2017 e sob a Proposta Nº I-

CMPV/2017/345, o projeto de decisão de resolução unilateral do contrato de Concessão 

de Exploração do Bar sito à Avenida Álvaro Martins Homem, a título sancionatório e 

por grave e definitiva violação das obrigações contratuais imputáveis à concessionária, 

designadamente dos seus deveres de prestação de serviço de qualidade e de manutenção 

das condições de higiene do espaço, determinando ainda a devolução do espaço ao 

município no prazo de 10 dias; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 9. Considerando que a concessionária foi pessoalmente notificada por carta 

registada com aviso de receção, no dia 21 de Março de 2017, para, em sede de audiência 

prévia, se pronunciar, no prazo de dez dias e por escrito, sobre o projeto de decisão, nos 
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termos das disposições conjugadas dos artigos 308º, nº 2 do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e 121º e seguintes do 

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

Janeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10. Considerando que esse prazo (de 10 dias úteis) terminou no dia 4 de Abril de 

2017, sem que até à data concedida a concessionária se tivesse pronunciado por escrito 

sobre o projeto de decisão, não tendo, portanto, contestado a veracidade e a 

fundamentação dos argumentos de facto e de direito invocados para a resolução 

unilateral do contrato de Concessão de Exploração do Bar sito à Avenida Álvaro 

Martins Homem, a título sancionatório e por grave e definitiva violação das obrigações 

contratuais imputáveis à concessionária, argumentos esses que assim se mantêm válidos 

e justificam a presente decisão final; ---------------------------------------------------------------  

 -------- 11. Consequentemente, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, como 

decisão final: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a. Resolver unilateralmente o contrato de Concessão de Exploração do Bar 

sito à Avenida Álvaro Martins Homem, a título sancionatório e por grave e definitiva 

violação das obrigações contratuais imputáveis à concessionária, designadamente dos 

seus deveres de prestação de serviço de qualidade e de manutenção das condições de 

higiene do espaço, determinando ainda a devolução do espaço ao município no prazo de 

10 dias.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto a senhora Vice-Presidente esclareceu que decorrido o prazo de 

audiência da concessionária, sem que a mesma se tenha pronunciado, é presente a 

proposta de deliberação final de resolução unilateral do contrato de concessão de 

exploração do Bar sito à Avenida Álvaro Martins Homem. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu se existe algum projeto para aquele espaço, 

ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que, à semelhança do mencionado aquando 

da aprovação do projeto de decisão final, a ideia é de retirar aquela estrutura do local, 

porque efetivamente, ao longo destes anos, não se obtiveram bons resultados na 

concessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou ainda o Vereador Paulo Frederico se a remoção da estrutura vai 

ocorrer antes das Festas da Praia, tendo a senhora Vice-Presidente respondido 

afirmativamente, ou seja, que após a formalização deste processo será retirada a 

estrutura. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/08) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – CELEBRAÇÃO 

DE CONTRATO PROGRAMA – COMUNICAÇÕES À INSPEÇÃO GERAL DE 

FINANÇAS E AO TRIBUNAL DE CONTAS: -----------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, o ofício n.º 77/2017, datado de 20 de março findo, 

da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, 

EM, dando conhecimento a este Município, das comunicações efetuadas nos termos da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o novo regime jurídico da atividade 
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empresarial local e das participações locais, nomeadamente dos ofícios n.ºs 74 e 75 com 

as comunicações de celebração de Contrato Programa à Inspeção Geral de Finanças e ao 

Tribunal de Contas, respetivamente. ---------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/08) CONTRATO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA E A AUTORIDADE 

TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PRÉDIO URBANO LOCALIZADO NA 

PRAÇA FRANCISCO ORNELAS DA CÂMARA - REINSTALAÇÃO DO 

SERVIÇO DE FINANÇAS DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, o contrato de cedência de utilização (I-

CMPV/2017/487), celebrado entre o Município da Praia da Vitória e a Autoridade 

Tributária e Aduaneira, para cedência do piso 0 do prédio urbano localizado na Praça 

Francisco Ornelas da Câmara, desta freguesia, descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Praia da Vitória, sob o número 3836, e inscrito na respetiva matriz, do 

Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 1072, para efeitos de reinstalação 

do Serviço de Finanças da Praia da Vitória.-------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se existe um prazo para decorrerem as 

obras de remodelação do espaço, tendo a senhora Vice-Presidente respondido que se 

aguarda a aprovação para se poder avançar com a intervenção, conforme foi indicado 

pelas Finanças.-----------------------------------------------------------------------------------------  

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

conclusão das obras, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que não ficou 

estabelecido um prazo para esse efeito, porém ficou acordado que assim que estivessem 

concluídas as obras o Serviço de Finanças faria a mudança. -----------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/08) DESPACHO - EXECUÇÃO DE PLANO DE PORMENOR - 

BAIRRO DE SANTA RITA: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, o Despacho n.º I-CMPV/2017/478, datado de 27 

de março findo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------  

 -------- “Para se alcançar a legalização/regularização do Bairro de Santa Rita ou Bairro 

dos Americanos, a Câmara Municipal da Praia da Vitória irá fazer aprovar a elaboração 

de um plano de pormenor com efeitos registais. -------------------------------------------------  

 -------- Como é do conhecimento de todos, a resolução deste processo constitui um dos 

dossiers mais complexos que este executivo tem vindo a gerir ao longo destes 11 anos e 

nesta fase é fundamental termos plena consciência da hercúlea tarefa que teremos que 

executar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, determino que a Vice-Presidente, Paula Ramos e o Coordenador 

Técnico, Rui Azevedo, coordenem o desenvolvimento de todas as fases deste processo, 

sendo responsáveis pelo seu acompanhamento. --------------------------------------------------  

 -------- Fase 1. Deliberação tendente à aprovação do Plano de Pormenor: --------------  
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 -------- Objetivo: Submeter a proposta de deliberação a uma reunião 

extraordinária da Assembleia Municipal a realizar em maio de 2017 -------------------  
 -------- a) Legalização do Aglomerado (Equipa responsável: Paula Ramos e Rui 

Azevedo) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Necessidade de elaboração de um relatório individualizado sobre cada moradia, 

que identifique cada uma das ilegalidades (construção de raiz, ampliações, alterações ou 

novas construções sem licença), justificando a existência de um edificado ilegal e as 

causas da sua ilegalidade -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Necessidade do Município fundamentar as razões que o levam a intervir  

(Equipa responsável: Carlos Armando; Departamento de Ação Social da ASTP) ----  
 --------  - Questões de ordem social: direito à habitação; fragilidade económica e social 

das pessoas afetadas; identificação das famílias atingidas com levantamento exaustivo 

das respetivas condições económicas e sociais; alarme social derivado da possível 

cessão da totalidade dos contratos; incapacidade do Município proceder ao realojamento 

de todas as famílias; urgência na intervenção do Município; conflitos existentes na área 

entre os vários interessados; elevado número de interessados envolvidos; elevado 

número de construções; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Questões ambientais/saúde pública: fornecimento de água; saneamento; 

impacto ambiental -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fase 2. Aprovação do Plano de Pormenor com efeitos registais, adotando 

como sistema de execução o da imposição administrativa (Equipa responsável: 

Carlos Armando e empresa a contratar para o efeito) --------------------------------------  
 --------  - Aprovação de um Plano de Pormenor com todos os elementos que permitam 

servir de base ao registo das operações aí previstas, dispensando-se os procedimentos e 

projetos subsequentes da sua execução. -----------------------------------------------------------  

 --------  - Competência para a declaração de utilidade pública: Assembleia Municipal ----  

 -------- Fase 3. Expropriação por Utilidade Pública (Responsável: Eng.º Miguel 

Borba) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Execução do Plano de Pormenor --------------------------------------------------------  

 --------  - Necessidade de proceder a uma avaliação rigorosa dos terrenos à luz dos 

critérios do Código das Expropriações -------------------------------------------------------------  

 -------- Fase 4. Aprovação do Projeto de Regularização Fundiária (Equipa 

responsável: Paula Ramos e Rui Azevedo) -----------------------------------------------------  
 -------- Criação dos lotes infraestruturados onde fiquem implantadas as moradias e 

eventuais edificações complementares; ------------------------------------------------------------  

 -------- Fase 5. Atribuição de direitos estáveis aos moradores (Equipa responsável: 

Paula Ramos, Divisão Administrativa e Jurídica com a coordenação da Dra. 

Conceição Lima) -------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Necessidade de justificar a atribuição dos lotes aos particulares -------------------  

 --------  - Eventual opção pela constituição de um direito de superfície ----------------------  

 -------- Fase 6. Eventual legalização de edificações ilegais (construções de raiz, 

alterações, ampliações ou outras intervenções sobre o edificado) – Equipa 

responsável: Divisão Administrativa e jurídica, coordenada pela Dra. Conceição 
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Lima; Gabinete Técnico de Obras Particulares; Departamento de Ação Social da 

ASTP e Seção de Obras Particulares. -----------------------------------------------------------  
 --------  - Legalização urbanística das edificações ilegais ---------------------------------------  

 --------  - Eventual necessidade de o Município prever um conjunto de apoios às famílias 

nos processos de legalização (criação de um gabinete de apoio técnico e jurídico às 

famílias no âmbito do processo de legalização).” ------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto a senhora Vice-Presidente explicou que o despacho 

em causa nomeia as equipas responsáveis pela execução do Plano de Pormenor do 

Bairro de Santa Rita. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente fez uma explanação sobre o processo, destacando que o mesmo 

decorre há vários anos, tendo ficado inicialmente acordado, entre as partes, que se iria 

optar pela Área Urbana de Génese Ilegal - AUGI – fazendo-se um projeto de 

loteamento. Posteriormente, e decorrido todo esse tempo em que se tentou apurar um 

valor por metro quadrado, após se encontrar esse valor houve uma interrupção em que 

as partes não desenvolveram o processo. ----------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que quando se retomou o processo de loteamento, no âmbito 

da AUGI, como é sabido, decorriam ações de despejo em Tribunal, designadamente em 

nove situações, em que num dos casos já se concretizou efetivamente a ação de despejo, 

outro processo está em fase final de execução e os restantes terão o mesmo desfecho. ----  

 -------- Referiu ainda que nas reuniões que tiveram com o representante dos 

proprietários dos terrenos fizeram uma proposta, com base numa avaliação efetuada 

para efeitos de expropriação, no valor de um milhão de euros, sendo que a 

contraproposta apresentada foi de seis milhões e trezentos mil euros, o que é 

perfeitamente inexequível. Neste momento, e através de um gabinete de advogados que 

acompanha o Município neste processo, houve a possibilidade da Professora Doutora 

Fernanda Oliveira apreciar toda esta problemática tendo esta elaborado um memorando 

no qual propõe exatamente que se prepare um plano de pormenor com efeitos registais 

para aquela zona, o que vai permitir a invocação do interesse público e ao Município 

tomar posse administrativa de toda aquela área, procedendo-se então à legalização do 

loteamento e posteriormente à legalização de todas aquelas habitações. ---------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu se a Câmara tem capacidade para sozinha, 

em termos sociais, gerir toda essa situação ou vai ser necessária a participação do 

Governo Regional, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que, em termos de 

acompanhamento das famílias, haverá sempre uma interligação entre a Ação Social e o 

Núcleo da Ação Social, mas nesta altura o levantamento que está a decorrer é feito pela 

equipa da Ação Social da Câmara, por esta ter conhecimento dessa realidade. Entretanto 

sediou-se uma equipa no Bairro, para fazer a recolha de toda a documentação referente 

à situação socioeconómica dessas famílias, porquanto é fundamental que o interesse 

público também esteja devidamente fundamentado nessa vertente. ---------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Paulo Frederico perguntou se existe um 

litígio neste processo, atendendo a que os proprietários dos terrenos exigem um valor 

superior ao proposto, tendo a senhora Vice-Presidente respondido que provavelmente o 

que irá acontecer é uma providência cautelar, relativamente à invocação do interesse 

público. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Continuou explicando a senhora Vice-Presidente que o que a lei permite é que a 

entidade expropriante apresente uma resolução de interesse público, sendo que 

posteriormente compete ao Tribunal decidir. No entanto, não vai ser um processo 

pacífico considerando todos os antecedentes, daí ser esse escritório de advogados a 

preparar todas as peças do processo, por parte do Município. Atualmente o Município 

está a fazer um levantamento de toda a documentação e posteriormente esse escritório 

de advogados vai preparar a proposta de deliberação que será presente a uma sessão da 

Assembleia Municipal, que provavelmente será extraordinária. -------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se este processo não se vai arrastar no 

tempo, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu negativamente, acrescentando que o 

que se poderá arrastar no tempo é a definição do valor da expropriação, mas o interesse 

público e a providência cautelar não vão levar muito tempo, aliás a providência cautelar 

é apresentada pelo facto de existir urgência na decisão. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico realçou que está preocupado com a situação, que é 

legítima, da interrupção do abastecimento de água a particulares, por parte da Força 

Aérea Americana e para mais nesta situação. -----------------------------------------------------  

 -------- Em referência a esta questão a senhora Vice-Presidente explicou que a 

legitimidade é duvidosa, porque a partir do momento que essas construções foram feitas 

pelos americanos e o abastecimento de água foi assegurado pelos mesmos, sendo que ao 

longo dos tempos têm mantido a situação, não é agora, numa fase que se está a tentar 

resolver o problema, que vão cortar o abastecimento de água, tanto é que na reunião 

realizada a questão do corte de água ao Bairro ficou pendente. --------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que o Município terá de executar uma rede de abastecimento 

de água e os americanos não irão tomar essa decisão sem aguardarem por uma resolução 

deste processo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/08) REVISÃO N.º 1 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2017 E REVISÃO N.º 

1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PROPOSTA: -----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/485 datada de 28 de março findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que se torna necessário ajustar as atuais previsões de receita, bem 

como incluir o saldo da gerência anterior, no montante de € 105.917,77 (cento e cinco 

mil, novecentos e dezassete euros e setenta e sete cêntimos), tal como incluir o valor das 

reposições não abatidas aos pagamentos, no montante de € 860,04 (oitocentos e sessenta 

euros e quatro cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando também, que se torna necessário incluir nas Grandes Opções do 

Plano rubricas novas: 12.001 2017/9 – Prevenção e gestão de riscos do Concelho da 

Praia da Vitória, com a classificação orçamental 02.070115, a 24.001 2017/5 – 

Reabilitação de habitação social municipal, com a classificação orçamental 

02.07010307, 25.002 2017/3 – Remodelação e ampliação dos balneários do Campo de 

Futebol das Lajes, com a classificação orçamental 02.07010406, 25.002 2017/4 – 
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Construção de bancada e balneários no Pavilhão de S. Brás, com a classificação 

orçamental 02.07010406, 33.001 2017/6 – Recarga Betuminosa da Rua dos Boiões, 

Freguesia dos Biscoitos, com a classificação orçamental 02.07010401, 33.001 2017/7 – 

Infraestruturação da ligação da Canada Funda à Canada do Regelo na Fonte do 

Bastardo, com a classificação orçamental 02.07010401 e 42.001 20175001 – Apoio ao 

Crematório da Ilha Terceira, com a classificação orçamental 02.08050202, por não 

estarem incluídas nas Grandes Opções do Plano para 2017. -----------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se à Câmara Municipal, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do 

artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar com a presente proposta e 

submetê-la à aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a), do n.º 1, 

do artigo 25º, da referida lei.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto a senhora Vice-Presidente referiu que esta Revisão prende-

se com a necessidade de se ajustar as atuais previsões da receita, incluir o saldo da 

gerência anterior, bem como incluir o valor das reposições não abatidas aos 

pagamentos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à Revisão das Grandes Opções do Plano disse que se verifica a 

necessidade de incluir novas rubricas relacionadas com o ponto seguinte, ou seja, a 

contratação do empréstimo destinado às intervenções que vão ser efetuadas no âmbito 

do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto e ao seguinte, o Vereador Paulo Frederico declarou 

que, tendo em consideração que os dois estão relacionados, o sentido de voto será o 

mesmo e a explicação similar, isto é, na reunião camarária do passado dia um de março, 

quando foi submetida a votação a proposta de contratação do empréstimo, os 

Vereadores do Partido Social Democrata votaram contra e explicaram as razões dessa 

decisão. Assim sendo, evocam as mesmas razões para, neste caso, votarem contra este 

ponto e o seguinte, porquanto não fazia sentido estarem contra a contratação do 

empréstimo e depois absterem-se, ou votarem a favor, desta Revisão, que tem por fim o 

acréscimo desse valor. --------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A senhora Vice-Presidente referiu que não se verifica um acréscimo mas sim 

uma abertura de rubricas, nas Grandes Opções do Plano, ou seja, são investimentos que 

não estavam previstos.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta de Revisão n.º 

1 ao Orçamento da Receita e Despesa da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 

2017 e Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano, nos termos da alínea c), do n.º 1, 

artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submeter à Assembleia 

Municipal de acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º, da 

referida lei. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Paulo Frederico e Vânia Ferreira votaram contra.--------------  
 

 

 -------- (11/08) RELATÓRIO DE ANÁLISE - CONTRAÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO VALOR DE 714.000,00€ 

(SETECENTOS E CATORZE MIL EUROS): -----------------------------------------------  
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 -------- Presente o Relatório de Análise, datado de 28 de março findo, da Comissão 

nomeada para a contração de um empréstimo de longo prazo no valor de 714.000,00€ 

(setecentos e catorze mil euros), do seguinte teor: -----------------------------------------------  

 -------- “Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 1 de março de 2017 a 

autorizar o Município a contrair um financiamento por 20 anos, no montante de 

€714.000,00 (setecentos e catorze mil euros), procedeu-se à consulta das instituições 

financeiras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 -------- Apresentaram proposta o Millennium BCP, a Caixa de Crédito Agrícola dos 

Açores e o Banco Santander Totta, S.A., conforme Anexo I, que se junta e é parte 

integrante desta proposta sumariando-se as condições fundamentais de contratação 

apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da análise feita resulta que a proposta apresentada pela Caixa de Crédito 

Agrícola dos Açores é a mais vantajosa para o Município. -------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas 

declarações de retificação, propõe-se à Câmara Municipal: ------------------------------------  

 -------- 1. A concordância com a contratação do empréstimo com a Caixa de Crédito 

Agrícola dos Açores, com um período de carência de capital de 24 meses e prestações 

mensais de capital e juros, calculados à taxa Euribor a 12 meses, acrescida de um 

spread a 2,0%. A comissão de concessão é de 0,3% sobre o capital concedido e a 

comissão de regularização mensal de €4,50. ------------------------------------------------------  

 -------- 2. Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do 

disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25 do RJAL, autorize a contratação do 

empréstimo nos termos propostos.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico salientou que no respeitante a este ponto votam 

contra não por estarem contra as obras, mas sim contra o timing e o valor substancial do 

empréstimo, sobretudo pelo encargo por vinte anos. --------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre este ponto o Vereador Paulo Frederico inquiriu se a partir desta 

deliberação serão lançados os concursos destinados a essas obras, tendo a senhora Vice-

Presidente respondido que primeiro tem de ser submetido a aprovação pela Assembleia 

Municipal e posteriormente então segue os trâmites concursais. ------------------------------  

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

Comissão nomeada para a contração do empréstimo em apreço e submeter à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos do disposto na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 25 do RJAL. --------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Paulo Frederico e Vânia Ferreira votaram contra.--------------  
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 ---------- 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, a 

Exma. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dez horas e vinte 

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

assinada pela Exm.ª Senhora Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


