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ATA Nº 14  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE JUNHO 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 e  

Maria Judite Gomes Parreira. -----------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Paulo Noval Frederico. -------------------------------------------  

 

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

 

 -------- Aos vinte e um dias do mês de junho 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 e Maria Judite Gomes Parreira.  

 

 -------- 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 aos Vereadores 

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

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira, no que se refere à falta de recolha de lixo em 

dias feriados, disse que, após ter abordado esta questão na última reunião de Câmara, a 

situação repetiu-se no feriado do dia dez de junho, sendo que nesse dia houve tourada na 
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Rua Santo António do Rossio o que causou ainda mais lixo na via pública. Desse modo, 

reforçou que tem de se acautelar para que não volte a acontecer no futuro.------------------  

 -------- Sobre esta questão a Vereadora Paula Ramos informou que entretanto falou com 

o Administrador Executivo da Praia Ambiente, Dr. Jorge Leonardo, mas como já estava 

tudo programado não foi possível evitar que voltasse a acontecer nesse dia. Porém, a 

partir desta altura, vai ser tido em consideração, não só pelo facto de haver ou não 

tourada, como também o dia da semana em que ocorrer o feriado, para se evitar grandes 

períodos sem recolha de lixo. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira reconheceu que os funcionários têm direito a 

gozar os dias feriados, à semelhança das outras pessoas, mas é necessário encontrar uma 

solução que minimize o problema. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Sugeriu ainda que a informação distribuída com os dias de recolha de lixo fosse 

em português e em inglês, de modo a que os militares americanos e as pessoas que se 

encontram em alojamento local, possam ter acesso à mesma, bem como possibilitar a 

sua participação de forma ativa. --------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida a Vereadora Maria Judite Parreira abordou a questão dos programas 

ocupacionais, uma vez que, recentemente, foram admitidas mais pessoas, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que as últimas candidaturas aprovadas são no âmbito do 

PROSA – Programa de Ocupação Social de Adultos – onde se incluem pessoas com 

mais de quarenta e cinco anos, beneficiários do RSI – Rendimento Social de Inserção –, 

bem como indivíduos com deficiência devidamente comprovada. ----------------------------  

 -------- Disse ainda o senhor Presidente que nestes casos é a própria Agência que 

preenche essas vagas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que foi abordada por algumas pessoas, 

que já estão integradas ao abrigo de outros programas, que se sentem injustiçadas 

relativamente aos que foram admitidos recentemente, porquanto o ordenado e as 

regalias são diferentes. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a essa situação o senhor Presidente esclareceu que as pessoas 

em questão foram admitidas no âmbito do programa SEI – Suporte ao Emprego 

Integrado – que abrange todas as pessoas que já terminaram o programa RECUPERAR.  

 -------- Ainda sobre esta matéria a Vereadora Maria Judite Parreira disse que, na sua 

opinião e com vista a evitar essas questões, que podem causar algum mau ambiente ou 

mau estar entre os próprios trabalhadores, deveria reunir-se com todos explicando 

aquilo que a Câmara pode fazer por eles, para evitar que fiquem com a ideia de que a 

Câmara poderia fazer mais do que realmente é possível. ---------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que essa reunião foi realizada, e foram explicados 

todos os pormenores, todavia, muitas pessoas optaram por não integrar o SEI, porque ao 

terminarem o RECUPERAR beneficiam do subsídio de desemprego. Porém, no caso de 

optarem por integrar o programa SEI, a Câmara assume o diferencial entre o valor 

estipulado por lei e aquilo que receberiam de subsídio de desemprego, mas neste caso já 

fazem descontos para a segurança social. Esclareceu também que, o problema do SEI é 

que ao terminarem este programa ficam sem direito a qualquer apoio, porquanto o 
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período que o frequentam corresponde ao período que beneficiariam do subsídio de 

desemprego. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Terminou referindo que o setor privado não consegue absorver as pessoas que 

frequentam estes programas. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira disse que, na sua perspetiva, as pessoas estão 

a ser usadas para suprir necessidades que são permanentes e não pontuais, ao que o 

senhor Presidente destacou que por essa razão é que a solução de fundo teria de ser 

outra, por exemplo, se a Câmara pretender contratar uma pessoa, que trabalhou no 

âmbito desses programas, não o pode fazer diretamente, mas sim mediante um concurso 

público, sendo que desse modo não há garantia de que a mesma seja a selecionada, 

apesar de até ter tido um bom desempenho, motivo pelo qual é necessário haver uma 

alteração da legislação. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira solicitou que lhe fosse facultada uma 

listagem com o número de pessoas por programa, disponibilizando-se o senhor 

Presidente para lhe facultar a mesma. --------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à concessão dos bares do “Blue Music Resort”, a Vereadora 

Maria Judite Parreira disse que teve conhecimento de alguns comentários, através das 

redes sociais, de que houve pessoas que foram preteridas em relação a outras, 

questionando se os critérios foram os mesmos do ano transato, tendo o Vereador Tibério 

Dinis prestado todos os esclarecimentos sobre o procedimento. -------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E SUBSTITUIÇÃO DO VEREADOR 

PAULO NOVAL FREDERICO: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 20 de junho corrente, de Paulo Noval Frederico, 

comunicando que não pode estar presente na reunião da Câmara de 21 de junho, pelo 

que será substituído 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (02/14) MEMORANDOS CMPV E A.M.R.A.A. APRESENTADOS EM 

AUDIÊNCIA COM S. EXª, O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA: ----------  

 -------- Presentes, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, os memorandos 

apresentados pelo Sr. Presidente desta Câmara Municipal em audiência com S. Exª, o 

Senhor Presidente da República, bem como o memorando apresentado em audiência 

entre o Senhor Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos 

Açores com S. Exª, o Senhor Presidente da República, os quais fazem parte integrante 

desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/14) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO E CONTAS 

REFERENTE AO 1.º TRIMESTRE 2017: ----------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da Assembleia 

Municipal, o ofício n.º SA/384/2017, datado de 7 de junho corrente, da Praia Ambiente, 

E.M., enviando a este Município, ao abrigo do n.º 1, do artigo 42.º, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, o Relatório de Contas do 1º trimestre de 2017 da atividade da empresa. -  

 -------- Informação datada de 28 de novembro findo, do Técnico Superior afeto ao 

Sector de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ----------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do nº1 do Art. 42º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, 

alterada pela Lei nº 69/2015 de 16 de julho, devem ser presentes ao Órgão Executivo e 

Deliberativo da Entidade Participante, os relatórios trimestrais de execução 

orçamental.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente referiu que os resultados estão 

dentro daquilo que estava programado. ------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente fez uma explanação destacando que, conforme se pode verificar 

no balanço e na demonstração de resultados, o primeiro trimestre deste ano termina com 

um resultado líquido do período de cinquenta mil euros, sendo que no ano passado o 

resultado foi de cento e setenta e um mil euros. --------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que há uma alteração que tem beneficiado o Município, 

principalmente nos juros, ou seja no mesmo período do ano anterior, e para os mesmos 

empréstimos, tinha quarenta e seis mil euros e atualmente constam trinta e oito mil 

euros, o que em contas desta natureza faz diferença, apesar das vendas estarem aquém 

em cerca de cinquenta mil euros, no primeiro trimestre deste ano. ----------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que no trimestre atual esse valor já 

aumentou. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível das despesas de funcionamento, o senhor Presidente realçou que estão 

praticamente iguais, o que é positivo e significa que, em termos das suas receitas de 

financiamento, está controlado. Para além de que o efeito das amortizações é bastante 

maior, isto é, em cerca de quarenta mil euros, o que demonstra que dos investimentos 

efetuados no ano passado já se está a fazer as amortizações este ano. ------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que a situação está estável, no entanto é necessário analisar, 

cada vez que se fecham contas trimestrais, algumas questões, e neste ano em concreto, 

basicamente, o que se destaca é uma quebra de cinquenta mil euros, associada ao 
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comportamento global dos clientes domésticos. Porém é importante que exista uma 

margem de segurança, por forma a que, mesmo com cinquenta mil euros a menos de 

receita, no primeiro trimestre, se continue com um valor aceitável, em termos do 

resultado final. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 1.º 

trimestre de 2017, da Praia Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, 

para o mesmo efeito, de acordo com alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015 de 16 de julho. -------------------  

 

 

 -------- (04/14) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA 

FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA VITÓRIA - 

DESVINCULAÇÃO NA FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1036, datada de 16 de junho em curso, do Vereador 

com competência delegada, Dr. Tibério Dinis, do seguinte teor: ------------------------------  

 -------- “Considerando a alteração à Lei-quadro das Fundações; ------------------------------  

 -------- Considerando a importância da Fundação de Ensino Profissional da Praia da 

Vitória para a educação no Concelho; -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o objetivo último da existência da Fundação de Ensino 

Profissional da Praia da Vitória, na sua dimensão educativa; ----------------------------------  

 -------- Proponho, à Câmara Municipal da Praia da Vitória e à Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro: --------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A desvinculação da Câmara Municipal da Praia da Vitória da Fundação de 

Ensino Profissional da Praia da Vitória; -----------------------------------------------------------  

 -------- b) Que o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória deixe de integrar o 

Conselho Geral da Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória; -------------------  

 -------- c) O património da Câmara Municipal da Praia da Vitória afeto à Fundação de 

Ensino Profissional da Praia da Vitória, mantêm-se afeto à Fundação, mantendo-se a 

cláusula de reversão do património em caso de extinção da Fundação; ----------------------  

 -------- d) Aprovar a minuta de Estatutos, em anexo, e parte integrante da presente 

proposta.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente esclareceu que esta alteração resulta da 

Lei, sendo que este processo foi trabalhado em conjunto com a Fundação de Ensino 

Profissional, bem como com o Dr. Manuel Pinheiro, que é quem está a dar apoio legal 

nesse processo e, basicamente, com uma terceira entidade que é a Associação Salão 

Teatro Praiense. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida fez uma explanação sobre o assunto.----------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------  
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 -------- (05/14) RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DATADA DE 23 DE MAIO 

DE 2017 – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DA 

PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: ----------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 402, datado de 31 de maio findo, da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens da Praia da Vitória, acusando a receção do ofício n.º S-

CMPV/2017/850, com a indicação de um representante deste Município para integrar a 

referida Comissão, nomeadamente, Dr.ª Fernanda Lourenço Teixeira Gaspar, bem 

como, de um suplente, Dr.ª Catarina de Fátima Lima Rocha e informando que, nos 

termos da Lei, não existem suplentes para efeitos de representação na comissão. ----------  

 -------- Solicitam ainda que o município identifique claramente qual o seu representante 

bem como a data para o início de funções do mesmo. -------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 1 de junho corrente, da Sr.ª Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Paula Ramos, o assunto em apreço é presente para efeitos de retificação 

da deliberação datada de 23 de maio findo, cujo teor do ofício n.º S-CMPV/2017/868, já 

remetido à CPCJPV, se transcreve:-----------------------------------------------------------------  

 -------- “Na sequência do vosso ofício nº 402, datado de 2017.05.31, sobre o assunto 

mencionado em epígrafe, informamos V.Exa., para os devidos e legais efeitos que, a 

Câmara Municipal nomeia a contratada por tempo indeterminado pela Associação Salão 

Teatro Praiense, Dra. Catarina de Fátima Lima Rocha, Técnica Superior, licenciada em 

Serviço Social e Pós Graduação em Necessidades Educativas Especiais, para 

representar o Município da Praia da Vitória na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens em Risco da Praia da Vitória, com efeitos a partir de 6 de junho inclusive, por 

um período de 3 anos, renovável por duas vezes.” -----------------------------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto a Vereadora Paula Ramos explicou que 

anteriormente deliberou-se nomear a Dr.ª Fernanda Teixeira e como suplente desta a 

Dr.ª Catarina Rocha, para integrar a referida Comissão. Contudo não existe a 

possibilidade de nomeação de suplente, motivo pelo qual é necessário nomear apenas 

uma pessoa, tendo-se optado por nomear a Dr.ª Catarina Rocha. ------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação camarária 

datada de 23 de maio findo, nomeando a contratada por tempo indeterminado pela 

Associação Salão Teatro Praiense, Dra. Catarina de Fátima Lima Rocha, Técnica 

Superior, licenciada em Serviço Social e Pós Graduação em Necessidades 

Educativas Especiais, para representar o Município da Praia da Vitória na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da Praia da Vitória, com 

efeitos a partir de 6 de junho inclusive, por um período de 3 anos, renovável por 

duas vezes.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/14) PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO 

AO REGULAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DA 

PRAIA DA VITÓRIA: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/952, datada de 6 de junho corrente, do Vereador com 

competência delegada, Dr. Osório Silva, do seguinte teor: -------------------------------------  
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 -------- “Considerando que o Regulamento do Serviço Municipal de Proteção Civil da 

Praia da Vitória, aprovado por deliberação camarária de 5 de agosto de 2014 e por 

deliberação da Assembleia Municipal de 12 de Setembro de 2014 (publicado em Diário 

da República, 2ª Série, nº 200, de 16 de Outubro de 2014), em cumprimento do disposto 

na Lei nº 65/2007, de 12 de novembro, criou a Comissão Municipal de Proteção Civil 

da Praia da Vitória; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que essa Comissão integra, nos termos da lei, representantes das 

mais diversas áreas funcionais relevantes para as ações relacionadas com a proteção 

civil, não integrando, porém, qualquer representante da Direção Regional da Habitação; -  

 -------- Considerando que a esta Direção, como órgão de estudo, coordenação, 

fiscalização e execução de ações relacionadas com a habitação, compete, em 

colaboração com as autarquias locais, trabalhar no intuito de criar melhores condições 

de habitabilidade para as populações e considerando que essas atribuições e 

competências estão indubitavelmente interligadas com as questões que competem à 

proteção civil, designadamente a proteção, socorro e eventual realojamento das 

populações que possam vir a ser vítimas de situações de graves acidentes ou catástrofes, 

naturais, tecnológicas ou de outra natureza; -------------------------------------------------------  

 -------- Conclui-se assim que é de toda a importância e conveniência integrar na 

estrutura orgânica da Comissão Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória, um 

representante da Direção Regional da Habitação; ------------------------------------------------  

 -------- Por outro lado e tendo o Regulamento do Serviço Municipal de Proteção Civil 

sido criado não apenas ao abrigo do disposto na citada Lei nº 65/2007, mas também da 

Lei de Bases de Proteção Civil, aprovada pela Lei nº 27/2006, de 3 de julho e 

constatando-se que este último diploma foi recentemente alterado (e republicado) pela 

Lei nº 85/2015, de 3 de Agosto, justifica-se, agora, proceder a algumas alterações 

pontuais necessárias por forma a igualmente adequar o Regulamento do Serviço 

Municipal de Proteção Civil às alterações introduzidas pela citada Lei nº 85/2015 à Lei 

de Bases da Proteção Civil; --------------------------------------------------------------------------    

 -------- Considerando ainda que o Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, veio estabelecer, no seu artigo 

98º, nº 1, o dever de publicitar na internet, no sítio institucional da entidade pública, o 

início dos procedimentos de projetos de elaboração e alteração dos regulamentos 

administrativos, com vista a possibilitar a constituição de interessados e a apresentação 

de contributos pelos cidadãos nesse âmbito, devendo indicar-se o órgão que decidiu 

desencadear o procedimento, a data de início, o seu objeto, a forma de constituição de 

interessados e de apresentação de contributos; ---------------------------------------------------  

 -------- Assim e nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º, nº 1, alínea k) 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 98º, nº 1 do CPA, propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Dar início ao procedimento de alteração do Regulamento do Serviço 

Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória por forma a integrar um representante 

da Direção Regional de Habitação na Comissão Municipal de Proteção Civil da Praia da 

Vitória, bem como a adaptá-lo às alterações efetuadas à Lei de Bases da Proteção Civil 

pela Lei nº 85/2015, de 3 de Agosto. ---------------------------------------------------------------  
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 -------- b) Publicitar na internet, no sítio institucional da entidade pública, o início do 

procedimento, concedendo-se um prazo de dez dias úteis a contar da data de 

publicitação, para os interessados, querendo, se constituírem como tal no procedimento, 

devendo as suas sugestões para a alteração do Regulamento ser apresentadas mediante 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do qual 

conste o nome completo, morada, número de identificação fiscal e respetivo endereço 

eletrónico (com consentimento para que este seja utilizado como forma de notificação 

nos termos previstos da alínea c) do nº 1 e alínea b) do nº 2 do artigo 112º do CPA) e 

enviadas por correio eletrónico para geral@cmpv.pt e entregues ou enviadas por correio 

postal para a Câmara Municipal da Praia da Vitória sita à Rua do Cruzeiro, nº 10-F, 

freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória.” -------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente deu a palavra ao Vereador Osório Silva que 

explicou que esta alteração tem a ver com a necessidade de integrar, na Comissão 

Municipal de Proteção Civil, a Direção Regional da Habitação, aliás foi a própria 

Direção Regional a solicitar a todas as comissões municipais para ter assento nas 

mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, no seu entender, faz todo o sentido a mesma integrar a 

Comissão, daí se apresentar a proposta em apreço. Disse ainda que, para além do 

mencionado, também serão alteradas algumas normas, no âmbito de uma alteração à Lei 

de Base de Proteção Civil Municipal e da Nacional. --------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/14) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE NOVAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 

NO VALOR DE 714.000,00€ (SETECENTOS E CATORZE MIL EUROS): ---------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/995, datada de 9 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente ao empréstimo de médio e longo prazo, no valor de 714.000,00 

(setecentos e catorze mil euros), destinado a financiar a Remodelação e ampliação dos 

balneários do Campo de Futebol das Lajes, a Construção de bancada e balneários no 

Pavilhão de São Brás, a Reabilitação da habitação social Municipal, a Recarga 

betuminosa da Rua dos Boiões – Biscoitos, a Infraestruturação da Ligação da Canada 

Funda à Canada do Regelo – Fonte do Bastardo, a Recarga betuminosa das ruas 

Comendador Francisco José Barcelos e de Artesia, a Aquisição de terreno para 

implantação da Central de Camionagem e a Aquisição de terreno para a construção do 

Centro de Freguesia da Fonte do Bastardo, a Câmara Municipal aprovou as cláusulas 

contratuais a 23-05-2017. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os elementos complementares solicitados pelo Tribunal de Contas 

para efeitos de obtenção do visto, torna-se necessário proceder a algumas alterações do 

clausulado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se a aprovação das novas cláusulas contratuais que se 

juntam em anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------  

mailto:geral@cmpv.pt
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 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente esclareceu que o processo de 

contratação do empréstimo foi remetido para visto do Tribunal de Contas, tendo este 

solicitado que fossem feitas alterações do cláusulado, e nesse sentido é submetido a 

votação as cláusulas contratuais com as alterações propostas pelo Tribunal de Contas. ---  

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

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira votou contra. ----------------------------------  

 

 

 -------- (08/14) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PEDIDO DE LUGAR DE 

ESTACIONAMENTO RESERVADO JUNTO À SUA RESIDÊNCIA, SITA NA 

RUA SERPA PINTO, N.º 40, DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO - JOSÉ DINIZ 

DA SILVA: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de junho corrente, de José Diniz da Silva, residente 

em Rua Serpa Pinto, n.º 40, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, solicitando de 

acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de Estacionamento 

Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, um lugar de estacionamento reservado junto à 

sua residência, de 16 de junho a 16 de julho de 2017. -------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 13 de junho em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, Sr.ª Marlene Moniz, do seguinte teor: -----------------------------------------------  

 -------- “O Senhor José Diniz da Silva, vem requerer a esta Câmara Municipal 

autorização para obter um lugar de estacionamento reservado junto à sua residência sita 

na Rua Serpa Pinto, nº40, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, para a viatura com a 

matrícula 82-ND-27, de 16 de junho a 16 de julho de 2017. -----------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória poderá atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 

7º do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da 

Vitória, que ficarão sujeitos ao pagamento da taxa referida no ponto 3 do artigo 4.º, do 

já mencionado Regulamento, desde que esse número de lugares não exceda os 10% do 

total de lugares existentes na zona tarifada. -------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo de que na referida zona existem 3 estacionamentos reservados e de 

acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Eng.º Paulo Nunes, (…), o mesmo 

encontra-se em condições de ser deferido e caso o seja, deverá dar-se conhecimento á 

Divisão de Ambiente e Vias para proceder à instalação da sinalização e delimitação do 

espaço com início a 16 de junho e termo a 16 de julho de 2017. Mais se informa que no 

dia 17 de julho a referida sinalização e delimitação deverá ser retirada.” --------------------  

 -------- Despacho datado de 13 de junho corrente, da Sr.ª Vereadora com competência 

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

 -------- «Defiro o presente pedido nos termos e nas condições da informação 

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

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

 -------- O pedido em causa deverá ser agendado na ordem de trabalhos da próxima 

reunião ordinária da Câmara Municipal para ratificação do presente despacho.» -----------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho datado 13 de 

junho em curso, assumido pela Sr.ª Vereadora com competência delegada, Dr.ª 

Paula Ramos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 e 

cinco 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: _________________________________________ 

 


