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ATA Nº 26   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018  
 

 

PRESIDÊNCIA: Tibério Manuel Faria Dinis. ---------------------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de 

Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel Silva 

Borges, em substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. ------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges, Paula Cristina Pereira de Azevedo 

Pamplona Ramos e Rui Miguel Mendes Espínola.----------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA: 18H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício 

da Casa do Povo da Vila Nova, à Praça, freguesia da Vila Nova, deste Concelho, reuniu 

a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria 

Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago 

Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição 

de Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel Silva 

Borges, em substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. -------------------------------------  

 

 -------- 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 justificadas as 

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 



 

 
Ata nº 26/2018 Página 2 de 19 
 

 

 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta a reunião pública mensal da Câmara, 

nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal, o senhor 

Presidente agradeceu a presença do público, bem como à senhora Presidente da Casa do 

Povo da Vila Nova pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da 

presidência aberta à Vila Nova, questionou se alguém pretendia colocar alguma questão, 

não tendo ninguém manifestado essa intenção. ---------------------------------------------------  

  

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Vila Nova, Vasco Lima, interveio 

felicitando a Câmara por esta iniciativa de reunir nas Freguesias do Concelho, sendo 

que, na sua opinião, esta é uma forma de o executivo camarário estar mais perto dos 

seus munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. --  

  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou como decorreram as reuniões com as 

instituições da Vila Nova. ----------------------------------------------------------------------------  

  ------- No âmbito de uma declaração do senhor Presidente de que havia uma proposta 

para aquisição de um terreno para a construção de um centro de dia na freguesia da Vila 

Nova, questionou qual o ponto de situação desse processo e se existe alguma novidade 

sobre o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Ainda sobre esta matéria, questionou se não seria de ponderar, apesar de um 

centro de dia fazer falta, a construção de um centro de dia e noite, vai fazer ainda mais 

falta. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Relativamente às Escaleiras, na freguesia da Vila Nova, referiu que existe uma 

zona que, no seu entender, é perigosa, pelo que se deveria interditar a passagem com 

uma barreira física, de modo a que as pessoas não tivessem acesso aquele local. ----------  

  ------- Quanto à obra de saneamento básico na freguesia da Vila Nova, perguntou em 

que ponto se encontra esse processo. ---------------------------------------------------------------  

  ------- No que se refere à questão do saneamento básico, o senhor Presidente respondeu 

que existe o compromisso para a sua resolução e que pretendem fazê-lo, pelo que este 

processo tem vindo a ser trabalhado e estudado pela Praia Ambiente. ------------------------  

  ------- Referiu ainda que, à partida existem dois problemas, por um lado ainda 

decorrem financiamentos das obras de saneamento ou seja, na ótica do investimento 

público ainda se está a pagar uma obra na qual já é necessário voltar a intervir; por outro 

lado, é necessário recorrer a um empréstimo de médio e longo prazo, para fazer face a 

cem por cento da obra, ou mesmo para assumir os quinze por cento, caso seja 

cofinanciada pelos fundos comunitários, apesar de ainda não se ter nada orçamentado. ---  
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  ------- Esclareceu ainda que o plafond da Câmara Municipal, de fundos comunitários 

disponíveis para esse tipo de investimento, foi todo absorvido, na passada semana, com 

o projeto para Santa Rita. ----------------------------------------------------------------------------  

  ------- Relativamente às redes de águas e saneamento no Concelho, referiu que existem 

duas questões prioritárias, caso seja possível ir buscar mais fundos comunitários, se não 

houver execução por parte de outras Câmaras, ou seja, o saneamento e a ligação da rede 

de águas a furos perspetivados mais para o interior da Ilha. ------------------------------------  

  ------- Prosseguiu mencionando que havendo fundos comunitários, também seriam 

incluídos outros casos relativos ao saneamento, nomeadamente na própria Cidade, como 

uma estação elevatória e a própria ETAR, que mais tarde ou mais cedo precisarão de 

investimento. Porém, em termos do Quadro Comunitário o Município já esgotou, 

completamente, aquilo que tinha disponível, no entanto havendo possibilidade de 

avançar com mais projetos assim será, pois não havendo financiamento será mais difícil 

avançar com as obras atendendo ao volume dos investimentos. -------------------------------  

  ------- No que concerne às Escaleiras respondeu que, quer essa parte, quer a parte do 

acesso ao porto da Vila Nova, o processo encontra-se na Direção Regional dos Assuntos 

do Mar, tendo em conta que essa é uma competência dessa Direção Regional, e que a 

Junta de Freguesia tem vindo a acompanhar todo o processo. Da parte da Câmara 

também tem sido feito o acompanhamento e brevemente será feito um ponto de 

situação, considerando que neste período de inverno a orla costeira é sempre afetada. ----  

  ------- Referiu ainda que a Junta de Freguesia abordou, na reunião com o executivo, 

quer a situação das Escaleiras, quer a situação do acesso ao porto da Vila Nova. ----------  

  ------- Relativamente ao centro de dia esclareceu que está perspetivado pela Junta de 

Freguesia um projeto para realizar um centro de dia e um centro de noite, ou seja, um 

Lar, sendo o compromisso da Câmara Municipal no sentido de apoiar todos os projetos 

desenvolvidos nessa área. Portanto, havendo a sinalização, por parte do Governo 

Regional, para avançar com esse projeto na Vila Nova, a Câmara Municipal assumirá o 

seu compromisso, ou seja, o projeto e a compra do terreno. ------------------------------------  

  ------- Quanto ao modo como decorreu o dia, designadamente no que se refere às 

reuniões com as instituições, referiu que foi a Freguesia onde tiveram mais audiências e 

receberam mais munícipes, tendo corrido muito bem. ------------------------------------------  

  ------- Salientou duas particularidades que acabam por ser o balanço das visitas às onze 

Freguesias do Concelho, ou seja, receber os munícipes mais idosos, nomeadamente, 

pessoas que não é habitual solicitarem este tipo de reuniões na Câmara Municipal e 

pessoas que nem tinham previamente feito marcação para este efeito. -----------------------  

  ------- Prosseguiu dizendo que o tema mais abordado, não só na Vila Nova, mas 

claramente em todas as Freguesias, que tem preocupado os Presidentes das Juntas de 

Freguesia, a Câmara Municipal, bem como um conjunto de outras entidades, por ser um 

assunto muito sensível e problemático, tendo sido o relativo às águas pluviais, para além 

de outros problemas na rede viária da Câmara e a rede viária do Governo Regional. ------  

  ------- O Vereador Tiago Borges perguntou se ao ser executado o centro de dia, será 

apenas de dia, ou será de dia e de noite, tendo o senhor Presidente respondido que, para 

já, da parte da Câmara, será disponibilizado terreno e o projeto, caso seja solicitado. -----  
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  ------- Sobre o saneamento básico, o Vereador Tiago Borges questionou se será 

necessário aguardar pelo próximo Quadro Comunitário, ao que o senhor Presidente 

respondeu que, neste momento, a Câmara não tem fundos disponíveis para esse efeito. --  

  ------- Relativamente à empreitada adjudicada recentemente, para Santa Rita, o 

Vereador Tiago Borges disse que o projeto está dividido em duas partes e perguntou se 

está prevista uma segunda fase de ligação ao Cabrito para abastecimento de água, tendo 

o senhor Presidente respondido negativamente e explicado que o projeto, na sua 

globalidade, tem quatro fases distintas, sendo esta a primeira. ---------------------------------  

  ------- Prosseguiu dizendo que a Câmara está a trabalhar na segunda fase para ver se 

consegue projetar a ligação da rotunda acima da Ladeira de Santa Rita, ao Bairro e à 

escola americana, portanto, a todo o complexo dos Bairros Beira-Mar e Nascer do Sol, 

local onde existia a rede de abastecimento militar que também é necessário substituir, 

sendo que esta parte ainda se espera avançar e conseguir candidatar. Para além desta há 

uma terceira fase, que é a ligação do Pico do Rocha até à zona das imediações do furo 

do Golfe. Por fim há uma quarta fase, mas esta de valor muito elevado, para fazer a 

ligação à zona do Cabrito, que implica outras questões bem mais complexas. --------------  

  ------- Continuou dizendo que, para já, a segunda fase da ligação à escola e aos Bairros 

Nascer do Sol e Beira-Mar é fundamental, bem como a ligação ao furo do Golfe. No 

caso da ligação ao Cabrito, como coloca outras questões, havendo a possibilidade de 

candidatar, tem de ser bastante ponderada e refletida, porquanto é colocar uma parte 

substancial do abastecimento do Concelho, numa nascente que não é do Concelho. -------  

  ------- O Vereador Tiago Borges questionou ainda se a ideia da ligação tanto ao Golfe, 

como ao Cabrito, é no sentido de aumentar a capacidade de abastecimento de água e se 

é para eliminar, posteriormente, alguns dos furos que já existem, tendo o senhor 

Presidente respondido que, para já, o processo está a ser preparado do ponto de vista 

técnico, e que nem existe projeto. No entanto, abrange várias questões designadamente: 

permite captar água de nascente, o que é sempre melhor do que ir buscar água dos furos; 

permite desativar quase todos os furos da parte baixa do Concelho; permite melhorar a 

quantidade de água e permite ter água mais barata, não mais barata ao consumidor mas 

sim na produção. --------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Em suma a ideia técnica é esta, a de integrar também a rede de águas da 

Terceira, ou seja, passar a ser o Cabrito a zona central de abastecimento de toda a Ilha, e 

então no período de verão recorrer aos furos. -----------------------------------------------------  

  ------- No que se refere à drenagem de águas pluviais, o Vereador Tiago Borges 

questionou porque não é obrigatório a apresentação, na Câmara, do projeto de drenagem 

de águas pluviais, e sugeriu que no caso das novas construções, as pessoas fossem 

obrigadas a fazer a drenagem das suas próprias águas. ------------------------------------------  

  ------- O senhor Presidente respondeu que isso seria interessante, mas, por outro lado, 

exigir-se algo que não é obrigatório, seria visto como se a Câmara estivesse a complicar 

os licenciamentos para construção. -----------------------------------------------------------------  

  ------- Referiu ainda o senhor Presidente que, do lado da Câmara, tem havido o cuidado 

de alertar, quer no atendimento, quer na gestão do dia-a-dia. ----------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (01/26) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de dezembro em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 17 de dezembro de 2018, pelo que será substituída, 

conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no 

artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------  

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

  

 

 -------- (02/26) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

RAMOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 13 de dezembro corrente, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 

78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 17 de dezembro de 2018, pelo 

que será substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação 

com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da 

respetiva lista.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

 

 -------- (03/26) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI MIGUEL MENDES ESPÍNOLA: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 20 de dezembro corrente, de Rui Miguel Mendes 

Espínola, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 17 de dezembro de 2018, pelo que 

será substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com 

o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/26) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE GOZO E ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS: -----------  

 -------- Requerimento datado de 3 de dezembro corrente, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 11 dias de férias, de 20 a 30 de dezembro de 2018, e acumular 

os 30 dias do corrente ano a que tem direito para o ano de 2019.------------------------------  

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

  

 

 ---------- (05/26) LOCAL DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 

PRAIA DA VITÓRIA – OFÍCIO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL AO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 

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

 ---------- Presente, para conhecimento, em reunião de Câmara Municipal, o ofício n.º S-

CMPV/2018/1919, datado de 11 de dezembro corrente, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exmo. Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória -----------------  

 ---------- Senhor Paulo Messias, --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que as sessões da Assembleia Municipal da Praia da Vitória se 

realizam no Auditório da Casa das Tias de Nemésio, localizado no edifício que acolhe a 

Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro; -----------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Biblioteca Municipal é um espaço público que deve 

proporcionar as condições necessárias para uma resposta eficaz à acomodação dos 

livros e dos seus leitores; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro tem desenvolvido 

um conjunto de atividades de promoção cultural, educacional e social, impulsionadas 

pela iniciativa “Praia da Vitória – Cidade dos Livros”, que proporcionou à Biblioteca 

receber um elevado número de livros oferecidos por entidades particulares e instituições 

que ultrapassam, atualmente, os 2500 livros e que exige uma grande disponibilidade de 

espaço; -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o elevado número de livros que pertenciam à antiga Biblioteca 

Itinerante, que atualmente não se encontram disponíveis aos leitores, devido à falta de 

espaço para a sua exposição, permanecendo encaixotados no arquivo da Biblioteca 

Municipal, sem o devido tratamento e informatização; -----------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro dispõe de um 

espaço infantil de pequenas dimensões, que condiciona a realização de atividades pelo 

reduzido número de crianças que alberga, urge criar as condições para a receção de 

crianças e jovens, proporcionando uma resposta adequada às atividades lúdicas e de 

leitura desenvolvidas por grupos escolares, nomeadamente, a “Hora do Conto” e o 

visionamento de filmes; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando também a proximidade existente entre o espaço de multimédia e 

o espaço de leitura de periódicos, torna-se necessário criar condições para que os 
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utilizadores possam usufruir e desenvolver as suas atividades de forma coexistente, sem 

causar perturbação entre utilizadores; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Face a todos os aspetos elencados e por forma a aumentar o espaço infantil; 

melhorar as condições de leitura na Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro; criar as 

melhores condições para que todos os livros recebidos possam ser disponibilizados ao 

público;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Solicita-se a Vossa Excelência que as sessões da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória passem a decorrer nas instalações da Academia de Juventude e das 

Artes da Ilha Terceira, com início em 2019, permitindo a disponibilização do espaço do 

Auditório da Casa das Tias de Nemésio para a ampliação da Biblioteca Municipal 

Silvestre Ribeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (06/26) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – REMESSA DO 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019 E MINUTA DO CONTRATO 

PROGRAMA ENTRE A TERAMB, EM E OS MUNICÍPIOS DE ANGRA DO 

HEROÍSMO E PRAIA DA VITÓRIA: ---------------------------------------------------------  

 -------- Presente o ofício n.º 175/2018, datado de 21 de novembro findo, da TERAMB-

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

remetendo a este Município para efeitos de apreciação e necessárias deliberações o 

Plano de Atividades e Orçamento para 2019, bem como Minuta do Contrato Programa 

entre a TERAMB, EM e os municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. --------  

 -------- Informação datada de 23 de novembro findo, do Técnico Superior afeto ao 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro e de acordo com a alínea b) do art.º 20 dos Estatutos da 

Teramb, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para aprovar e 

posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo, à 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em anexo ao Orçamento e plano de atividades, existe uma minuta de contrato 

programa que na sua cláusula n.º  7 n.º 1 diz que para o tratamento e valorização de 

resíduos depositados em bolsa - recuperação ambiental dos espaços, os Municípios 

atribuem um subsídio de exploração máxima de € 350.000,00 devida e adequadamente 

justificado no Anexo I, e no seu n.º 2 menciona que o montante é transferido através de 

tranches periódicas através de faturação mensal. -------------------------------------------------  

 -------- Informa-se que o valor do subsídio à exploração que o Município da Praia da 

Vitória tem a transferir é no máximo € 140.000,00, que é o correspondente a 40 % da 

participação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dado que de acordo com o n.º 2 do art.º 22 dos Estatutos da Teramb, os 

instrumentos de gestão previsional deverão ser remetidos às Câmaras Municipais até 31 
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de Outubro do ano anterior àquele que respeitem, o que implica que não veio no prazo 

estipulado nos estatutos e que por consequência não ficou previsto nas Grandes Opções 

do Plano para o ano de 2019, não existindo dotação orçamental para esta despesa no ano 

de 2019, pelo que o seu cabimento será efetuado em janeiro de 2019, após alteração 

orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Também a minuta de contrato não menciona o número sequencial de 

compromisso, carecendo de assim o contrato de nulidade. -------------------------------------  

 -------- Assim solicita-se a apreciação e aprovação a proposta do contrato programa por 

parte da Câmara Municipal e posteriormente à Assembleia Municipal para 

conhecimento.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que, no caso do subsídio à exploração 

que o Município da Praia da Vitória tem a transferir, não está a ser deliberado o 

montante de cento e quarenta mil euros, esse apenas consta para conhecimento e no 

caso de, ao longo do ano, a TERAMB ter alguns problemas de equilíbrio financeiro aí 

então terá de ser deliberado o valor necessário. No entanto, à partida não é necessário, 

porquanto a TERAMB teve um bom desempenho ao longo deste ano e aguardam-se 

resultados positivos no final do ano, ao contrário do ano passado. ----------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o que está na base da redução de 

resíduos a minerar, de dois mil e dezoito para dois mil e dezanove, tendo o Vereador 

Tiago Ormonde respondido que isso poderá ter a ver com a questão da redução das 

bolsas, considerando que cada vez menos tem de se recorrer ao lixo que se encontra nas 

bolsas para minerar. Por outro lado também poderá ter a ver com a redução do número 

de toneladas de resíduos produzidos.---------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que o ano em que mais se minerou foi o de dois 

mil e dezasseis, sendo que esse foi o primeiro ano em que se minerou. ----------------------  

 -------- Prosseguiu esclarecendo que minerar menos é mau, na perspetiva de que levará 

mais tempo a reduzir o passivo que está em bolsa, por outro lado é benéfico, porquanto 

minerar tem um custo exorbitante, o que permite criar mais sustentabilidade à própria 

TERAMB. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que na página seis, dos documentos em 

apreço, consta um resultado antes de impostos estimado, em menos oito mil cento e 

doze euros, mas na página dezanove o mesmo valor é de oito mil euros, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde esclarecido que isso deve ter sido um lapso. ----------------------  

 -------- No que concerne às receitas o Vereador Tiago Ormonde disse que para o 

próximo ano o montante de quatro, vírgula quatro milhões de euros, de faturação, um 

milhão e cem é proveniente da venda de energia à EDA. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou quais são os outros clientes a quem a 

TERAMB prevê vender energia térmica, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido 

que existem outras empresas no mercado, mas em menos quantidade. -----------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que há perspetivas de se fixar, no parque 

Industrial de Angra, uma ou outra empresa que necessite desse tipo de energia térmica 

para a sua laboração, pelo que se prevê fechar um bom contrato nessa matéria. ------------  
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 -------- A vereadora Cláudia Martins salientou que na página vinte consta a previsão de 

produção elétrica, para dois mil e dezanove, que é exatamente igual à previsão feita para 

dois mil e dezoito, e questionou se isto significa que não se conseguiu aumentar a 

produção, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que esse valor de dois mil e 

dezoito é a previsão, porquanto ainda não estão disponíveis os valores do último 

trimestre.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a documentação em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  

  

 

 -------- (07/26) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – PROPOSTA DE 

TARIFÁRIO PARA 2019 / 1ª ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE TARIFÁRIO 

PARA 2019: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o ofício n.º 152/2018, datado de 11 de outubro último, da TERAMB-

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

remetendo a este Município para efeitos de apreciação e necessárias deliberações a 

proposta de Tarifário para o ano de 2019, da referida empresa. -------------------------------  

 -------- Informação datada de 16 de outubro último, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea d) do artigo 20º dos Estatutos da 

TERAMB, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para homologação dos 

preços e tarifas sob proposta do Conselho de Administração e após apreciação da 

Assembleia Geral, tendo em conta a tutela económica e financeira por parte da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo e da Câmara Municipal da Praia da Vitória.” -----------  

 -------- Presente o ofício n.º 189/2018, datado de 5 de dezembro corrente, da TERAMB-

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

remetendo a este Município para efeitos de apreciação e necessárias deliberações a 

primeira alteração à proposta de Tarifário para o ano de 2019, da referida empresa. -------  

 -------- Informação datada de 7 de dezembro em curso, do Técnico Superior afeto ao 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea d) do artigo 20º dos Estatutos da 

TERAMB, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para homologação dos 

preços e tarifas sob proposta do Conselho de Administração e após apreciação da 

Assembleia Geral, tendo em conta a tutela económica e financeira por parte da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo e da Câmara Municipal da Praia da Vitória.” -----------  

 -------- Sobre este ponto o Presidente esclareceu que o tarifário é igual para toda a ilha. --  

 -------- Seguidamente o Vereador Tiago Ormonde fez um enquadramento da proposta 

de tarifário. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que quase todos os valores tiveram um 

aumento significativo, apesar de reconhecer que a TERAMB necessita ter receitas 

próprias, realçando que, por exemplo, nos resíduos de animais a percentagem aumentou 

significativamente. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Concluiu salientando que o seu receio é que as pessoas continuem a depositar 

resíduos animais em qualquer sítio, pois, não existe um incentivo para as pessoas irem 

depositar esses resíduos no sítio certo. -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente esclareceu que existe sempre esse 

risco, como existe em qualquer outra situação. ---------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que esse preço até pode parecer elevado para o produtor do 

resíduo, no entanto para o que custa à TERAM, aquele serviço, provavelmente será dos 

serviços mais caros. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta de Tarifário/1ª 

alteração à proposta de Tarifário da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e 

Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, para o ano de 2019 e submeter à 

Assembleia para conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se, tendo 

apresentado as propostas/recomendações do seguinte teor: --------------------------------  

 -------- “1. uma adenda à minuta contratual que isentasse todas as Juntas de 

Freguesia do pagamento de taxas na entrega de resíduos na Central de 

Valorização, à semelhança do que já acontece no concelho de Angra do Heroísmo 

em que a Câmara assume esta despesa; --------------------------------------------------------  

 -------- 2. mais campanhas eficazes de sensibilização, uma vez que se verifica uma 

taxa de reciclagem que está estagnada.” --------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (08/26) ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE 

DIREITO DE SUPERFÍCIE - ACADEMIA DE JUVENTUDE - PROPOSTA: ------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1706, datada de 11 de dezembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a 23 de dezembro de 2008 foi celebrada pelo Município da 

Praia da Vitória escritura de constituição de direito de superfície a favor da Sociedade 

de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, pelo prazo de 30 anos, sobre dois 

bens imóveis sendo um deles o prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Praia da Vitória sobre o número 4278, inscrito na respetiva matriz, do 

Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 5743. ------------------------------------  

 -------- Considerando que o direito de superfície se destina à construção da Academia da 

Juventude conforme estabelecido na cláusula segunda; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que a 11 de janeiro de 2018 foi celebrada pelo Município da Praia 

da Vitória uma escritura de prorrogação de prazo de direito de superfície do prédio 

acima descrito pelo prazo de 20 anos; -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a referida escritura prevê na sua cláusula quarta que o 

superficiário não pode alienar o direito de superfície constituído a seu favor; ---------------  

 -------- Considerando que a cláusula quinta da referida escritura prevê que em caso de 

incumprimento por parte do superficiário de qualquer das condições do direito de 

superfície, os prédios bem como as edificações nele implantadas, reverterão para o 

património da Câmara Municipal da Praia da Vitória, não havendo lugar a 

indemnização; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que se mostra necessária a alienação do direito de superfície sobre 

o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o número 

4278, da freguesia de Santa Cruz, inscrito na matriz predial urbana do Serviço de 

Finanças da Praia da Vitória sob a matriz 5743, à Praia Cultural - CIPRL; ------------------  

 -------- Considerando que é intenção de ambas as partes, alterar a cláusula quarta da 

referida escritura de forma a que seja possível a alienação daquele direito; -----------------  

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

 -------- 1. Autorizar a alteração da cláusula quarta, conforme proposta de alteração em 

anexo, parte integrante da presente, bem como submeter para aprovação da Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Autorizar a transmissão do imóvel acima descrito para a Praia Cultural - 

CIPRL. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Submeter a proposta para aprovação da Assembleia Municipal.” -----------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto e o seguinte em simultâneo. ------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins proferiu que, anteriormente, os Vereadores do 

Partido Social Democrata já haviam defendido que o imóvel da Academia da Juventude 

deveria ser propriedade do Município, no entanto, o custo que lhe está associado, no 

entender dos Vereadores do PSD, é muito elevado. ---------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que quando a Academia foi adquirida custou seis milhões de 

euros, há oito anos, sendo que um milhão foi cedido pelo Governo Regional, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que esse é o preço da construção. ------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou como é que oito anos depois a 

Academia tem este valor, e se isso significa que apenas cento e cinco mil euros foram 

pagos, ao que o senhor Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o governo não cedeu 

um milhão de euros, pois a construção da Academia foram sete milhões de euros, sem 

incluir os equipamentos. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a Academia mesmo no seu interior, não é 

igual à sua construção, ou seja, já foi alvo de várias intervenções e, naturalmente, isso 

também tem impacto no valor. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, os Vereadores do Partido Social 

Democrata entendem que, neste processo, falta muita documentação para poderem 

aprovar este contrato de financiamento, nomeadamente, a relativa às questões bancárias; 

se foi solicitada proposta apenas a uma entidade bancária; caso tenha sido solicitado a 

outras entidades bancárias quais foram as propostas e saber em que é que se basearam 

para escolherem esta entidade, em específico, cujo spread é elevadíssimo, ou seja, três 

ponto trinta e cinco por cento. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou como se chegou ao valor da avaliação de 

quatro milhões oitocentos e noventa e cinco mil euros. -----------------------------------------  

 -------- No âmbito destas questões o senhor Presidente explicou que relativamente ao 

direito de superfície, na altura da construção da Academiada da Juventude era uma 

entidade participada por entidades privadas, depois passou para uma entidade cem por 

cento privada e agora o que se está a propor é que passe para uma entidade detida pela 

Câmara Municipal, sendo que isso é que está a ser objeto de votação. -----------------------  
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 -------- Quanto à aquisição da Academia da Juventude esclareceu que é feita uma 

avaliação pela entidade bancária, relativamente ao prédio, sendo que o conjunto desta 

operação é uma avaliação da Academia da Juventude, incluindo os investimentos que 

foram realizados e o que era até então. O compromisso assumido era para a 

disponibilização daquela infraestrutura à população, por parte da Camara Municipal, 

pelo que no âmbito das questões aqui colocadas o que está em causa é, ou se é a favor, 

ou não, da Academia da Juventude passar para a Cooperativa Praia Cultural. --------------  

 -------- Esclareceu ainda que a Caixa Económica da Misericórdia foi a entidade bancária 

que, na altura, financiou a construção da Academia da Juventude, pelo que é a entidade 

que faz questão de acompanhar também o processo da passagem da Academia da 

Juventude e das Artes para a Cooperativa Praia Cultural. --------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que este spread é elevadíssimo, tendo em 

consideração também a taxa de juro que, neste momento, é negativa e que pode vir a 

aumentar, sendo que possivelmente, as prestações tornar-se-ão incomportáveis. -----------  

 -------- Assim sendo, entendem que necessitariam de mais informação do que aquela 

que foi disponibilizada. ------------------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  
  

 

 ---------- (09/26) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO DA 

PRAIA CULTURAL–COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA: ----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1703, datada de 12 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Praia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e de 

Responsabilidade Limitada, tem por objeto principal a criação, difusão, dinamização e 

animação cultural no espaço concelhio, através de todas as formas de manifestações das 

tradições culturais características do concelho, bem como de outras iniciativas que 

promovem o seu desenvolvimento cultural, designadamente no campo da música, 

teatro, artes plásticas, literatura, audiovisual e criação de espaços e equipamentos 

culturais. Também tem por objeto o desenvolvimento e promoção da ação social e 

psicomotora, através de iniciativas de apoio aos jovens, às famílias e idosos do concelho 

em dificuldades ou em situação de risco e a criação de espaços e equipamentos sociais. 

Tem ainda por objeto o desenvolvimento sociocultural, pedagógico e turístico-cultural, 

designadamente através de iniciativas e ações que promovam o concelho em todas as 

vertentes referidas. Poderá também exercer todas atividades, desde que estejam 

relacionadas direta ou indiretamente no todo ou em parte, com o seu objeto principal, 

designadamente através da prestação de outros serviços necessários na área cultural e 

social do concelho; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de projetar a referida Cooperativa para o futuro; -----  

 -------- Considerando a comunicação da Praia Cultural, datada de 11 de dezembro de 

2018, que se anexa e faz parte integrante da presente proposta; -------------------------------  
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 -------- Considerando o disposto no artigo 42.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 50 /2012 de 31 

de agosto que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local; --------------  

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

 -------- 1. Autorizar a contratação de financiamento pela Cooperativa Praia Cultural, até 

ao montante de € 4.895.000,00 (quatro milhões oitocentos e noventa e cinco mil euros), 

junto da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo destinados à 

aquisição à Sociedade para o Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória 

(SDCPV) do Direito de Superfície sobre o prédio “Academia de Juventude e das Artes 

da Ilha Terceira”, descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o 

número 4278, da freguesia de Santa Cruz, inscrito na matriz predial urbana sob a matriz 

5743, à aquisição do referido prédio, junto daquela entidade financeira e respetiva 

hipoteca; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Submeter a proposta em apreço à Assembleia Municipal para aprovação.” -----  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido em simultâneo com o ponto anterior.-------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges votaram contra, 

apresentando para o efeito uma declaração de voto, a qual faz parte integrante da 

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

 

 -------- (10/26) ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA PRAIA AMBIENTE, E.M. - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1707, datada de 12 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Praia Ambiente E.M., tem por objeto principal a promoção 

e gestão de equipamentos coletivos, abastecimento público de água e serviços conexos, 

saneamento de águas residuais urbanas, drenagem e tratamento de águas residuais, 

gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, recolha e tratamento de resíduos sólidos; -  

 -------- Considerando a necessidade de desenvolvimento de outras atividades, 

nomeadamente, as que permitam manutenção e conservação de infraestruturas e gestão 

do património edificado no concelho da Praia da Vitória; --------------------------------------  

 -------- Considerando que se mostra necessária a adaptação das competências da 

empresa, no que se refere aos poderes de fiscalização previstos nos regulamentos 

municipais relacionados com os serviços públicos que presta e com a instauração e 

instrução dos respetivos processos de contraordenação, nos termos da legislação em 

vigor e conforme recomendação da ERSARA; ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de adaptar a forma de obrigação da Praia Ambiente 

E.M. perante terceiros na sua gestão diária, mantendo a obrigação de deliberação e 

delegação de competências pelo seu Conselho de Administração; ----------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara delibere aprovar, no âmbito da legislação em vigor, a 

alteração dos Estatutos da Praia Ambiente E.M., conforme proposta de alteração em 

anexo, parte integrante da presente, bem como submeter para aprovação da Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória.” ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que tem dúvidas na questão da fiscalização 

municipal, ao que o Vereador Tiago Ormonde explicou que isso tem a ver com o 

protocolo de delegação de competências da Câmara para a Praia Ambiente. ----------------  

 ---------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 

legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. ---------------  

  

 

 -------- (11/26) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO DA 

PRAIA AMBIENTE, E.M.: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1711, datada de 12 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Praia Ambiente E.M., tem por objeto principal a promoção 

e gestão de equipamentos coletivos, abastecimento público de água e serviços conexos, 

saneamento de águas residuais urbanas, drenagem e tratamento de águas residuais, 

gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, recolha e tratamento de resíduos sólidos; -  

 -------- Considerando a necessidade de desenvolvimento de outras atividades, 

nomeadamente, as que permitam manutenção e conservação de infraestruturas e gestão 

do património edificado no concelho da Praia da Vitória; --------------------------------------  

 -------- Considerando a comunicação da Praia Ambiente, E. M., data de 12 de dezembro 

de 2018, que se anexa e faz parte integrante da presente proposta; ----------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, no âmbito da legislação em vigor, delibere 

aprovar: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Contratação pela Praia Ambiente E.M. de financiamento hipotecário, sob a 

forma de mútuo, até ao montante de € 2.600.000,00, junto do Novo Banco, S.A, 

destinado à aquisição dos seguintes imóveis à Praia em Movimento: ------------------------  

 -------- a) Prédio urbano, descrito na Conservatória dos Registos Predial da Praia 

Vitória, sob o n.º 1701, da freguesia e concelho da Praia Vitória (Santa Cruz), inscrito 

na respetiva matriz predial urbana sob o n.º 2323; -----------------------------------------------  

 -------- b) Prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia Vitória, 

sob o n.º 3111, da freguesia Vila Nova, concelho da Praia Vitória, inscrito na respetiva 

matriz predial urbana sob o n.º 1597; --------------------------------------------------------------  

 -------- c) Prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia Vitória, 

sob o n.º 1680, da freguesia Cabo da Praia, concelho da Praia Vitória, inscrito na 

respetiva matriz predial urbana sob o n.º 1498; ---------------------------------------------------  

 -------- 2. O financiamento seguirá os termos e condições negociados e que constam da 

ficha técnica do Novo Banco, S.A., que se anexa. -----------------------------------------------  

 -------- 3. O financiamento a contrair será garantido por constituição de hipoteca 

voluntária, a favor do Novo Banco S.A., sobre os três imóveis acima identificados, em 

garantia e como caução do pagamento e liquidação de todas as responsabilidades 

emergentes do referido financiamento. ------------------------------------------------------------  
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 -------- 4. O financiamento só será contratualizado após o registo, junto da 

Conservatória do Registo Comercial, da alteração dos Estatutos da Praia Ambiente E.M. 

aprovada a 05 de novembro 2018 em reunião da Assembleia Geral. -------------------------  

 -------- 5. Submeter a proposta para aprovação da Assembleia Municipal.” -----------------  

 -------- Quanto ao facto de o valor da proposta ser de dois milhões e seiscentos mil euros 

e o valor da proposta bancária ser de dois milhões e quinhentos mil euros, o senhor 

Presidente esclareceu que o valor que consta na proposta é apenas indicativo por isso 

refere que o montante é até os dois milhões e seiscentos mil euros.---------------------------  

 -------- Seguidamente informou que os prédios em causa são: o prédio de Santa Cruz é o 

que faz canto entre a Praça Francisco Ornelas e a Rua de Jesus; o prédio da Vila Nova é 

o multisserviços daquela Freguesia e o prédio do Cabo da Praia também é o 

multisserviços daquela. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou porque motivo vão ser adquiridos, 

especificamente, estes edifícios e não outros, tendo o senhor Presidente respondido que, 

para já, entendem que é importante estes edifícios passarem para a Praia Ambiente e 

salvaguardar várias situações, por um lado garantir que os prédios passem já para a 

Praia Ambiente, em particular o que faz canto entre a Praça Francisco Ornelas da 

Câmara e a Rua de Jesus, em que, a médio prazo, a intenção é de fixar o Serviço 

administrativo da Praia Ambiente nesse edifício, após ter a casa do “Dr. Eugénio” 

pronta para acolher todos os funcionários da Câmara. ------------------------------------------  

 -------- Quanto aos outros dois edifícios que já estavam na competência da Praia 

Ambiente e agora são adquirido, ficam a fazer parte do ativo daquela Empresa. -----------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que neste caso acontece o mesmo do 

financiamento anterior, ou seja, falta saber se foram solicitadas mais propostas de 

financiamento a outros bancos, quais foram os resultados e quais foram as condições 

oferecidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges votaram contra, 

apresentando para o efeito uma declaração de voto, a qual faz parte integrante da 

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

 

 -------- (12/26) PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 

CURTO PRAZO, NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO 

MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE 

O ANO DE 2019 – RELATÓRIO DE ANÁLISE: --------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1702, datada de 11 de dezembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, inscreve no n.º 1 do artigo 50.º, os empréstimos de curto 

prazo apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria; -----------------------------------------  
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 -------- 2. O referido normativo, estipula a obrigatoriedade do seu integral reembolso até 

ao final do exercício económico em que são contratados; --------------------------------------  

 -------- 3. O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais não 

fixa limites de endividamento bancário, mas sim um limite à dívida total; ------------------  

 -------- 4. Os financiamentos de curto prazo não relevam para o apuramento da dívida 

total, aferida a 31 de dezembro de cada ano, uma vez que terão de ser integralmente 

amortizados até aquela data; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. A deliberação da Câmara Municipal de 05 de novembro e da Assembleia 

Municipal de 16 de novembro de 2018. -----------------------------------------------------------  

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

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

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2012, de 12 de setembro e respetivas 

alterações e declarações de retificação, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para 

que este órgão, nos termos do disposto n a alínea f) do n.º 1 do artigo 25º daquele 

Regime Jurídico: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Autorize a contratação de um empréstimo de curto prazo, na modalidade de 

conta corrente, até ao montante de 2 milhões de euros, com o Millennium BCP, que 

apresentou a proposta mais vantajosa para o Município, em conformidade com a 

consulta feita à banca e patenteada no Anexo I do Relatório de Análise, que é parte 

integrante da presente proposta, a movimentar durante o ano de 2019, para o montante 

de 2 milhões de euros, com pagamento de juros mensal, calculados à taxa Euribor a 6 

meses, acrescida de um spread de 0,55%, com isenção de quaisquer comissões.” ---------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos 

do disposto na legislação em vigor. --------------------------------------------------------------  
  

 

 -------- (13/26) REGULAMENTO DE APOIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1708, datada de 12 de dezembro corrente, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  

 -------- “Nos termos do disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º do anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, 

aprovar as posturas e regulamentos do município com eficácia externa; ---------------------  

 -------- Determina a alínea k) do nº 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que 

compete à Câmara Municipal, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, os projetos de regulamentos externos do município; ------------------------------  

 -------- Considerando que o atual Regulamento de Apoio às Entidades e Agentes 

Desportivos do Concelho da Praia da Vitória, encontra-se desadequado às atuais 

exigências; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto e considerando: -----------------------------------------------------------  

 -------- - a necessidade de alterar o referido regulamento tornando-o mais fácil de 

interpretação por parte de todas as entidades e agentes desportivos; --------------------------  
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 -------- - a necessidade de agilizar os procedimentos de candidatura a efetuar ao 

Regulamento de Apoio às Entidades e Agentes Desportivos do Concelho da Praia da 

Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

República Portuguesa e artigos 23º, nº 1, alínea f), 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, o qual faz parte integrante da presente proposta.” ------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação, destacando três 

questões essenciais: deixou de existir o citério do ano civil, enquanto ano de apoio, e 

voltou-se ao critério de época, na maior parte das modalidades; o reforço substancial 

nos apoios ao desporto, quer na questão da formação, quer na questão das equipas 

seniores; ao nível da projeção externa, o apoio sénior, da parte da Câmara Municipal, 

nunca teve um critério objetivo, em termos de valor, e agora passa a ter um critério 

objetivo que é o das deslocações e do número de deslocados, ficando assim justificado 

com a promoção externa do Concelho. ------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que para a época atual o período para apresentação de 

candidaturas é excecional e vai decorrer nos quinze dias seguintes à publicação. ----------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que neste Regulamento também se 

incluiu a regulamentação da utilização das instalações desportivas do Concelho. ----------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins proferiu que os Vereadores do Partido Social 

Democrata consideram que os valores destinados à formação são, manifestamente, 

baixos, em comparação com os valores das equipas em competição, uma vez que estas 

já são altamente financiadas pela Direção Regional do Desporto, sendo que esta era uma 

ótima oportunidade para a Câmara apostar na formação e até haver uma majoração 

consoante o nível de formação dos próprios treinadores. Assim, e em consonância com 

aquilo que já defenderam anteriormente, em reunião de Câmara, bem como em 

campanha eleitoral, iriam votar contra o presente Regulamento. ------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde salientou que quanto à questão do nível dos 

treinadores, é uma situação que já está referenciada no relatório, como sendo uma 

exigência, sendo certo que hoje em dia praticamente todas a modalidades e todos os 

clubes exigem, cada vez mais, ter esse tipo de treinadores com essa formação, pelo que 

não é algo que seja necessário premiar. ------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que o que entende que deve ser premiado é o número de atletas e 

para além daquele mínimo, que está estipulado no relatório, quem tiver um número de 

atletas superior tem uma majoração de vinte por cento no apoio. -----------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto nos artigos 23º, nº 1, 

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

12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges votaram contra. -------------  
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 -------- (14/26) MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA DOS TRÊS 

PRÉDIOS RÚSTICOS SITOS NO CAMINHO DO FACHO DE SANTA RITA – 

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

 -------- Presente a proposta n.º I-CMPV/2018/1710, datada de 12 de dezembro em curso, 

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, a qual faz parte integrante da presente ata bem 

como os respetivos anexos. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação, salientando que nos 

considerandos das propostas são referenciados três documentos de base que serviram 

para a elaboração deste projeto, designadamente: um documento do Dr. Álvaro 

Monjardino, bem como documentação anexa cedida pelo mesmo; o conjunto de 

memorandos realizados pela Dr.ª Paula Ramos, Vereadora desta Câmara Municipal; e o 

parecer da Professora Fernanda Paul Oliveira. ---------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a Câmara Municipal compra pelo valor de quatro 

milhões de euros, sendo que no primeiro ano é pago o valor de um milhão e cem mil 

euros e no último ano o valor de novecentos mil euros, com reserva de propriedade.------  

 -------- Salientou ainda que este não é apenas um acordo de compra de terrenos, ou seja, 

o Município sucede nas situações contratuais dos vendedores, isto é, todos aqueles que 

sejam os direitos dos vendedores passam para o Município, ficando este investido nos 

direitos emergentes dos contratos de arrendamento em vigor, e que têm como objetivo 

diversas parcelas dos prédios rústicos em causa, incluindo o direito de propriedade das 

edificações nelas existentes, o de as receber findo aqueles contratos, em bom estado, e 

sem direito dos arrendatários a indemnização, bem como o de receber as rendas ou 

indemnizações que estejam em dívida para com os senhorios. ---------------------------------  

 -------- Em suma, referiu que tudo o que era o conjunto de direitos que estava do lado 

dos proprietários dos terrenos e que foi decidido em Tribunal que os mesmos tinham 

direito, esses direitos passam para o Município, à exceção daqueles que já foram 

reconhecidos por decisão condenatória, sendo que no cerne das negociações foi o ponto 

de honra das negociações, da parte dos promitentes vendedores, em especial porque o 

conjunto dessas habitações descritas está num quinhão de um dos promitentes 

vendedores. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que os moradores estão a par desta matéria, a qual vai ser 

acompanhada de forma distinta pela Câmara Municipal. ---------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. -----------------  

  

 

 -------- (15/26) FESTIVIDADE A SÃO SEBASTIÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO - PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1705, datada de 12 de dezembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “No âmbito da Festividade a S. Sebastião (dia 20 de Janeiro/2019), dia em que a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, honrando promessas dos nossos antepassados, 

promove a cerimónia religiosa própria do dia na Igreja Matriz desta Cidade. ---------------  

 -------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - Compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a atividades natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças 

(alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); -------------------  

 --------  - A Câmara Municipal tem vindo a apoiar este evento; -------------------------------  

 --------  - O contribuinte em causa tem a sua situação tributária regularizada, nesta data, 

conforme documentos que constam no Setor Financeiro e Tesouraria. -----------------------  

 -------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), à Fábrica da Igreja Paroquial da Praia da Vitória, a atribuir após 

devolução do respetivo contrato programa.” ------------------------------------------------------  

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

  

 

 ---------- 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 dezanove horas e 

quarenta 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: _________________________________________ 


