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ATA Nº 18  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE AGOSTO DE 2017  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, Maria Judite Gomes 

Parreira e Vânia Maria Borges Figueiredo Ferreira, em substituição de Paulo Frederico 

Noval.  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, Tibério Manuel 

Faria Dinis, Osório Meneses da Silva e Paulo Noval Frederico. ------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dezasseis dias do mês de agosto 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 Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição 

de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, Maria Judite Gomes Parreira e Vânia Maria 

Borges Figueiredo Ferreira, em substituição de Paulo Frederico Noval. ---------------------  

 

 

 -------- A reunião foi secretariada por João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor 

Carvalho, Técnico Superior. -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- 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 DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

 

 

 -------- (01/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR PAUILO FREDRICO: -----------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de agosto corrente, de Paulo Noval Frederico, 

comunicando que não pode estar presente na reunião do dia 16 de agosto do ano em 

curso, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – ROBERTO LÚCIO SILVA 

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

 -------- Requerimento datado de 14 de agosto corrente, de Roberto Lúcio Silva Pereira 

Monteiro, comunicando, nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei 

nº169/99, de 18 setembro, alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, que não poderá estar presente nas reuniões camarárias ordinárias de 16 e 29 de 

agosto do ano em curso, por motivo de férias, sendo substituído pelo membro da lista 

que se segue. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (03/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR OSÓRIO 

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

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto em curso, 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 férias, não poderá estar presente na reunião camarária ordinária do próximo 

dia 16 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR TIBÉRIO 

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

 -------- Requerimento datado de 16 de agosto em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

comunicando, nos termos do disposto 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, que 

não pode estar presente na reunião camarária de 16 de agosto, em virtude de representar 

o Município na Mudança de Comando da Base das Lajes. -------------------------------------  



 
 

 

 
Ata nº 18 /2017 Página 3 de 9 
 

 

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

 

 

 -------- (05/18) VEREADOR TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – 

COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 6 de agosto em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 

com as posteriores alterações, que irá gozar 1 dia de férias, no dia 7 de agosto de 2017. --  

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

 

 

 -------- (06/18) VEREADOR OSÓRIO MENESES DA SILVA – COMUNICAÇÃO 

DE FÉRIAS: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto corrente, do Vereador Osório Meneses da 

Silva, comunicando nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de 

junho, com as posteriores alterações, que irá gozar 22 dias de férias, de 16 de agosto a 6 

de setembro de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/18) BIO AZÓRICA C.R.L. – NOTA DE AGRADECIMENTO – IV 

BIOFEIRA DOS AÇORES: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, o email datado de 31 de julho findo, da Bio 

Azórica, agradecendo a colaboração deste Município aquando da IV Biofeira dos 

Açores, realizada nos dias 2, 3 e 4 de junho, p.p., referindo ainda que o contributo, 

disponibilidade e simpatia foram fundamentais para concretização do evento em causa e 

consequente promoção e desenvolvimento da Agricultura Biológica na Região, 

permitindo o crescimento do conhecimento em torno deste modo de produção, de 

hábitos saudáveis, ecológicos e sustentáveis, de exemplos de valorização de produtos 

regionais, entre outros. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/18) CIDADE SOCIAL – GALARDÃO “MUNICÍPIO AMIGO DO 

DESPORTO 2017”: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, o email datado de 8 de agosto em curso, da Cidade 

Social, informando que decorrente da candidatura deste Município ao Galardão 

“MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO 2017” e, com base na análise preliminar 

efetuada, o mesmo obteve 130 pontos, pelo que será entregue o respetivo galardão e 

feito o devido reconhecimento, numa cerimónia pública no dia 8 de setembro. -------------  

 -------- No que concerne aos cento e trinta pontos obtidos por este Município, a 

Vereadora Maria Judite Parreira questionou a que se referem os mesmos, tendo a 

senhora Vice-Presidente respondido que os pontos são atribuídos no âmbito da análise 

das infraestruturas e dos apoios concedidos. ------------------------------------------------------  
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 -------- Acrescentou a senhora Vice-Presidente que ainda não foi possível perceber qual 

a posição deste Município em relação aos restantes municípios que se tenham 

candidatado, sendo que esta é uma análise preliminar pelo que provavelmente numa 

data mais próxima da entrega do galardão vai ser possível saber essa informação. ---------  

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

 

 

 -------- (09/18) PROPOSTA - PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DA PRAIA DA VITÓRIA: -  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1318, datada de 31 de julho findo, do Vereador com 

competência delegada, Dr. Osório Silva, do seguinte teor: -------------------------------------  

 -------- “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 finalmente que o procedimento conducente à presente proposta de 

alteração foi iniciado e publicitado nos termos do disposto na deliberação camarária de 

23 de Maio de 2017 e do artigo 98º do CPA e que ninguém se constituiu como 

interessado nem houve qualquer apresentação de contributos para a alteração do 

Regulamento, não havendo assim que proceder à audiência de interessados prevista no 
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artigo 100º do mesmo diploma, nem se justificando, pela natureza muito específica e 

reduzida das questões objeto de alteração, sujeitar a mesma ao processo de consulta 

pública previsto no artigo 101º; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então que, nos termos do disposto no artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa e artigos 25º, nº 1, alínea g) e artigo 33º, nº 1, alínea k) do Anexo 

I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere 

aprovar e submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, a primeira alteração 

ao Regulamento do Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória (…).” -------  

 -------- Quanto a este ponto a senhora Vice-Presidente relembrou que esta alteração ao 

Regulamento tem a ver precisamente com a inclusão do representante da Direção 

Regional da Habitação, cuja mesma Direção manifestou esse interesse, como se 

entendeu que fazia todo o sentido a sua inclusão na Comissão Municipal de Proteção 

Civil da Praia da Vitória procedeu-se à respetiva alteração. ------------------------------------  

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

causa e submeter à provação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no 

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e artigos 25º, nº 1, alínea g) e 

artigo 33º, nº 1, alínea k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------  

 

 

 -------- (10/18) PROPOSTA – PROJETO DE REGULAMENTO DE 

TELEASSISTÊNCIA: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1396, da Vereadora com competência delegada, Dr.ª 

Paula Ramos, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que foi publicitado o início do procedimento do projeto de 

Regulamento de Teleassistência, aprovado em reunião de câmara de 18 de julho de 

2017, e que ninguém se constituiu como interessado nem houve qualquer apresentação 

de contributos para a sua elaboração, não havendo assim que proceder à audiência de 

interessados prevista no artigo 100º do Código do Procedimento Administrativo, nem se 

justificando, pela natureza da matéria, proceder à consulta pública prevista no artigo 

101º, deste mesmo Código; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto no artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa e artigos 23º, nº 2, alíneas g) e h), 25º, nº 1, alínea g) e 33º, nº 1, 

alínea K), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a câmara municipal da 

Praia da Vitória delibere aprovar e submeter à posterior aprovação da assembleia 

municipal, o presente projeto de Regulamento de Teleassistência.” --------------------------  

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

causa e submeter à provação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no 

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e artigos 23º, nº 2, alíneas g) e 

h), 25º, nº 1, alínea g) e 33º, nº 1, alínea K), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (11/18) PRAIA AMBIENTE, E.M. – CONTRATAÇÃO DE 

FINANCIAMENTOS – NOVO BANCO DOS AÇORES S. A. E BPG – 

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

 -------- Ofício n.º SA/507/2016, datado de 31 de julho findo, da Praia Ambiente, E.M., 

solicitando, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea f), do artigo 11.º, dos 

Estatutos daquela Empresa Municipal, à Câmara Municipal da Praia da Vitória, no 

exercício dos seus poderes de coordenação e gestão da mesma autorização para: ----------  

 -------- - A contratação de financiamento hipotecário, sob a forma de mútuo, no 

montante de € 800.000,00, junto do Banco Português de Gestão, destinado ao 

financiamento de Investimento em condutas de adução e respetivo equipamento na zona 

de abastecimento de S. Rita/Juncal, concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira, no 

montante de € 500.000,00, e Fundo de Maneio para liquidação a fornecedor de depósito 

de resíduos, no montante de € 300.000,00, financiamento com prazo até 06/12/2025, 

sujeito a comissão de 1,5% sobre o montante do financiamento e com juros calculados à 

taxa anual correspondente à Euribor a 12 meses, com valor zero se a Euribor 12 meses 

for negativa, acrescida de um spread de 5,75%, com compromissos de: domiciliação 

junto do Banco Português de Gestão dos fundos comunitários aprovados no âmbito do 

PO Açores para o Investimento supra identificado; manutenção da posição de único 

acionista da sociedade por parte do município; demais termos e condições negociados. --  

 -------- O financiamento a contrair será garantido por constituição de hipoteca voluntária 

de 2º grau, a favor do Banco Português de Gestão, S.A., sobre o imóvel descrito na 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Praia Vit6ria, 

sob o n.º 4409, da freguesia e concelho da Praia Vitória (Santa Cruz), inscrito na 

respetiva matriz predial urbana sob o n.º 5299, em garantia e caução do pagamento e 

liquidação de todas as responsabilidades emergentes do referido financiamento, 

fixando-se a taxa de juro para efeitos de registo em 8%. ----------------------------------------  

 -------- - A contratação de financiamento, no montante de € 800.000,00, junto do Novo 

Banco dos Açores, S.A., destinado a apoio de tesouraria e a investimento, 

financiamento com prazo de 72 meses, sujeito a comissões de 0,5% ao ano, com o valor 

mínimo de € 210,00, sobre o montante do financiamento e com juros calculados à taxa 

anual correspondente à Euribor a 12 meses, com valor zero se a Euribor 12 meses for 

negativa, acrescida de um spread de 3,25%, com compromisso de: consignação a favor 

do Novo Banco dos Açores 100% das receitas das cobranças de água através de 

depósito na Conta D/0 das referidas receitas, logo que recebidas; demais termos e 

condig6es negociados. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se solicita que seja emitida pela Câmara Municipal da Praia da Vitória 

declaração de contratação dos referidos financiamentos. ---------------------------------------  

 -------- Para o efeito são anexados os seguintes documentos: ----------------------------------  

 -------- - Cópia da Ata do Conselho de Administração da Praia Ambiente; ------------------  

 -------- - Cópia da Ata da Assembleia Geral; -----------------------------------------------------  

 -------- - Cópia do Parecer Fiscal. -------------------------------------------------------------------  

 -------- - Propostas de financiamento. --------------------------------------------------------------  

 -------- Em referencia a este ponto a senhora Vice-Presidente explicou que o empréstimo 

a contrair no BPG –Banco Português de Gestão – tem a ver com a candidatura aprovada 
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do projeto de “Adução e Abastecimento de Água a Santa Rita/Juncal” e que após a 

aprovação a Câmara tem de suportar quinze por cento do investimento. Como a Câmara 

não tem como suportar esse montante consultou quatro entidades bancárias, 

designadamente: Millennium BCP, Caixa de Crédito Agrícola. Banco Português de 

Gestão e Novo Banco, tendi sido rececionadas duas propostas no valor de oitocentos 

mil euros, uma do Banco Português de Gestão e outra do Novo Banco. ---------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que como a Praia Ambiente já tem um empréstimo contraído 

no Banco Português de Gestão e que a proposta é no sentido de garantir uma segunda 

hipoteca do edifício onde a mesma se encontra, na Rua do Cruzeiro, sendo que no caso 

do Novo Banco é mediante a consignação das receitas da cobrança de água da Praia 

Ambiente, o que é pacífico. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda a razão da viabilidade da realização destes dois empréstimos, 

sendo que o primeiro tem de ser efetuado de modo a poder garantir os quinze por cento 

da parte do Município, da candidatura aprovada, e o saldo de tesouraria mensal que 

suporta a despesa de dez mil euros mensais. ------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à proposta apresentada pelo Novo Banco, disse que a amortização 

mensal, no valor de doze mil euros, seria sustentada através da amortização integral de 

dois empréstimos do Município na Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo e da conta caucionada no Santander. Assim sendo, com este empréstimo o 

que se pouparia, em termos de juros, pagando o proveniente do empréstimo da Caixa 

Económica e da conta caucionada, o Município tem um ganho de quarenta e seis mil 

euros, concluindo-se que é preferível fazer o empréstimo amortizando-se o empréstimo 

da Caixa Económica e o da conta caucionada. ---------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que a proposta é no sentido de autorizar esta contratação e 

declarar a contratação dos referidos financiamentos. --------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira salientou que não lhes fazia muita confusão 

os quinhentos mil euros destinados ao equipamento de abastecimento de água a Santa 

Rita/Juncal, porém os trezentos mil euros destinados ao Fundo de Maneio já lhes causa 

alguma admiração, tendo em conta que a Praia Ambiente é uma empresa que até dá 

lucro e agora necessita desse montante para Fundo de Maneio. -------------------------------  

 -------- Sobre essa observação a senhora Vice-Presidente explicou que os trezentos mil 

euros têm a ver com uma dívida à TERAMB, que já vem de longo prazo, mais 

propriamente do mandato anterior. O Município já tentou liquidar essa divida, tendo 

pago cerca de cento e tal mil euros, mas o que se constata é que ao liquidar 

mensalmente todas as faturas da TERAMB não se consegue resolver o que vem de trás 

e o que vem dessa altura é o equivalente a este montante e que apesar de todo o esforço 

não tem sido possível conseguir liquidar. Perante essa situação ficou decidido contrair o 

empréstimo, liquidando essa divida. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que a Praia Ambiente mensalmente consegue liquidar as faturas 

que vão dando entrada. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relembrou ainda que a Praia Ambiente paga vinte e cinco euros a tonelada de 

lixo e houve um período que não foi possível proceder ao pagamento e para não se 

atrasar o pagamento aos fornecedores do Concelho deixou-se este montante por pagar, 

tendo atingido o valor em causa. Na altura a orientação dada foi no sentido de se 
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proceder ao pagamento de todas as faturas de modo a não deixar acumular faturas por 

pagar, porém não existe como pegar num montante de tesouraria para satisfazer o valor 

em atraso e apesar de se ter uma folga financeira não é possível liquidar os trezentos mil 

euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira disse que o que gostariam de esclarecer é se 

este encargo, que a Câmara da Praia tem com a TERAMB, por via desta parceria, no 

futuro não irá pôr em causa o funcionamento da Praia Ambiente, tendo a senhora Vice-

Presidente explicado que isso não vai pôr em causa o funcionamento da Empresa a qual 

está a conseguir ganhar estabilidade.  --------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou a senhora Vice-Presidente dizendo que caso a TERAMB aumente o 

valor cobrado pela tonelada de lixo provavelmente vai causar sérios problemas à Praia 

Ambiente, mas se mantiver o valor atual é possível satisfazer os pagamentos, o que vem 

acontecendo há dois anos, mas não foi possível resolver o que vinha do passado.----------  

 -------- Referiu ainda que, apesar de já se ter feito um adiantamento de cento e tal mil 

euros, não se conseguiu liquidar os trezentos mil euros. Esta situação coloca a Câmara 

numa situação muito delicada, em termos da própria gestão da TERAMB, porquanto 

mesmo sendo uma dívida da Praia Ambiente a sua posição fica fragilizada. ----------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira proferiu que a questão é exatamente essa, ou 

seja, embora seja uma dívida de uma Empresa Municipal, no limite a Câmara é que vai 

ter de assumir o pagamento, ao que a senhora Vice-Presidente disse que a Câmara não é 

que vai pagar mas sim a Praia Ambiente, sendo que esta tem possibilidade de o fazer 

sem haver qualquer intervenção da Câmara Municipal, isto é, a Praia Ambiente vai 

contrair o empréstimo precisamente para resolver uma situação que é da sua 

responsabilidade, sem que seja necessário a Câmara Municipal dar qualquer aval. --------  

 -------- Concluiu realçando que analisando a situação financeira da Empresa Municipal 

as instituições bancárias emprestam esse montante, uma delas porque já existia uma 

hipoteca, portanto será feita uma segunda hipoteca, e a segunda instituição bancária é a 

consignação da receita o que é pacífico. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Vânia Ferreira questionou se não têm sido cobrados juros dos 

trezentos mil euros, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que até agora não tem 

acontecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira disse que o que não se pode fazer é deixar 

uma pesada herança para o próximo executivo, seja ele de que cor for, mas sim deixar 

uma situação mais ou menos confortável, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu 

que isso não vai acontecer até porque tem havido muito rigor na gestão da Praia 

Ambiente e ao manter-se esta situação não se ia dar este passo sem ter a certeza que 

efetivamente a Empresa tem condições para o efeito. Assim sendo e aproveitando o 

facto da mesma ter essas condições é que se vai liquidar uma dívida que vem do 

passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se vai haver uma hipoteca sobre 

outra hipoteca, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que a hipoteca já existe, no 

fundo é uma garantia que tem de se dar para o caso de incumprimento, havendo 

cumprimento da dívida não haverá execução da hipoteca, até porque o facto de as 
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instituições bancárias disponibilizarem os empréstimos é sinal de que veem que a 

situação financeira da Empresa é estável. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira declarou que atendendo a que a situação 

financeira da Empresa é estável ficam um pouco mais satisfeitas, mas de qualquer modo 

abstêm-se na votação. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- As Vereadoras Maria Judite Parreira e Vânia Ferreira 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, a 

Exm.ª Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dez horas e trinta 

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 pelo Técnico Superior. ----------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 

 


