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ATA Nº 3 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Rui Fernandes Nobre de 

Castro, Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição de Tibério Manuel Faria 

Dinis, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. ---------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Rui Fernandes Nobre de 

Castro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Vice-

Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Rui Fernandes Nobre de Castro, Maria José Machado da 

Rocha Nunes, em substituição de Tibério Manuel Faria Dinis, Cláudia Fagundes 

Martins e 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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Vice-Presidente deu a palavra aos 

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o que se passou com a bilheteira do 

Auditório do Ramo Grande, por altura da venda dos bilhetes para o Carnaval, uma vez 

que tiveram conhecimento de queixas de pessoas que alegaram que poucos minutos 

após o início da venda os lugares já estavam quase todos preenchidos, tendo o senhor 

Vice-Presidente respondido que os lugares não estavam todos preenchidos, 

possivelmente havia era muitas pessoas, em simultâneo, a aceder ao programa.------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou ainda quantos lugares estavam 

disponíveis, sem os bilhetes reservados à partida, ao que o senhor Vice-Presidente 

respondeu que o Auditório tem cerca de quatrocentos e cinquenta e três lugares e 

estavam disponíveis para venda, quando abriu a bilheteira, cerca de quatrocentos e doze 

lugares.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Nélia Nunes perguntou se poderá acontecer que uma pessoa que 

comprou um bilhete online e outra que comprou na bilheteira, no dia, terem o bilhete 

para o mesmo lugar, tendo o senhor Vice-Presidente respondido negativamente, 

porquanto quando a pessoa faz a reserva do bilhete online se ao fim de vinte e quatro 

horas não efetuar o pagamento a reserva fica sem efeito, sendo que nesta altura já todas 

as pessoas têm os seus bilhetes. ---------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao Regulamento de Apoio às Freguesias, a Vereadora Cláudia 

Martins disse que existem candidaturas que foram feitas em setembro e que, neste 

momento, ainda não receberam resposta, pelo que questionou o que está na base desta 

situação, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que esse processo está a ser 

preparado para ser presente nas próximas reuniões de Câmara. -------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola destacou o exemplo de Angra do Heroísmo, 

como uma boa solução para os resíduos agrícolas que se encontram junto aos postos de 

leite, designadamente a situação da Junta de Freguesia de São Bartolomeu que, com o 

apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, procedeu ao isolamento dos 

contentores. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face a esta situação o senhor Vice-Presidente reconheceu que esta poderá ser 

uma boa solução. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

estaria disponível para, em conjunto com as Juntas de Freguesia, encontrar uma solução, 

assumindo metade das despesas ou cedendo materiais, tendo o senhor Vice-Presidente 

respondido que para isso é necessário orçamentar essa despesa e por conseguinte 

analisar a possibilidade de levar a efeito essa solução, no entanto, reconheceu que seria 

uma boa solução. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que apesar desta solução não resolver a cem por 

cento o problema, considerando que a parte de cima continua aberta, melhoraria 

substancialmente e evitaria a praga dos ratos. ----------------------------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/03) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: ------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 11 de fevereiro de 2019, por motivo de férias, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/03) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI FERNANDES NOBRE DE CASTRO: ---------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de fevereiro corrente, de Rui Fernandes Nobre de 

Castro, 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 11 de fevereiro de 2019, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/03) XII RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO PROGRAMA N.º 21/2017 ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO SALÃO TEATRO PRAIENSE – PERÍODO 

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018: --------------------------------------  

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

de acompanhamento da execução do contrato programa n.º 21/2017 celebrado entre o 

Município da Praia da Vitória e a Associação Salão Teatro Praiense, referente ao 

período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, o qual faz parte integrante da 

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

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o apoio 

deliberado em dezembro de dois mil e dezassete, foi no valor de três milhões seiscentos 

e onze mil oitocentos e trinta e nove euros, sendo que a ASTP executou, do valor que 
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foi transferido, três milhões duzentos e dez mil quinhentos e quinze euros, e os duzentos 

e sete mil que ficaram por pagar foram pagos no mês seguinte, ou seja, no mês de 

janeiro, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que perante este documento percebeu que 

existia um relatório mensal da execução destas verbas. -----------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, na sua opinião, este relatório não transmite 

rigorosamente nada, ou seja, transmite informações genéricas sobre a aplicação destes 

fundos, não evidenciando, concretamente, onde é que os mesmos foram aplicados e 

exatamente em quê, se em saúde, em educação, ou noutras questões. Assim, gostaria 

que, no términus deste ano, fosse apresentado o relatório detalhado sobre a aplicação, a 

cada uma destas verbas, ao longo do ano, e não como acontece neste documento 

apresentado, que apenas refere que foi orçamentado um valor para determinada área, 

tendo sido executado um determinado valor. No entanto, no relatório não está 

pormenorizado efetivamente onde é que foram gastas estas verbas, e isso seria 

importante constar por uma questão de transparência da execução de dinheiros públicos.  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde explicou que, essencialmente, os valores estão 

discriminados conforme a deliberação da Câmara de atribuição de verbas pelas várias 

áreas, nomeadamente: ação social, educação, desporto, entre outras. -------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o Vereador Rui Espínola disse que quando participava 

em bailinhos de Carnaval, há alguns anos atrás, apresentava candidaturas à Câmara 

Municipal para receber o apoio previsto para o bailinho, mas tinha de fazer uma 

descrição pormenorizada, designadamente, do número de elementos, dos locais onde 

atuavam, entre outros dados, para poder receber trezentos euros do apoio, pelo que 

enquanto Vereador, não admite que em três milhões seiscentos e onze mil euros não 

haja uma descrição pormenorizada de onde foi gasto este montante. -------------------------  

 -------- Concluiu questionando onde foram, efetivamente, aplicados estes montantes. -----  

 -------- Destacou ainda o facto de a ASTP fornecer os dados e os serviços da Câmara é 

que elaborarem o relatório.  -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que não é desse 

modo e, por não ser assim, é que a Dr.ª Sandra Nunes é nomeada auditora deste contrato 

programa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que a elaboração do relatório de execução de 

uma determinada atividade, com a aplicação de um determinado valor, cabe à entidade 

que o aplica, de modo a demonstrar que efetivamente aplicou aquele valor em 

determinada situação, ou seja, para justificar que o montante que lhe foi atribuído foi 

aplicado naquela atividade. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou, ainda, que não está em causa a aplicação de 

um pequeno valor, mas sim de três milhões e seiscentos mil euros, que corresponde a 

cerca de vinte por cento do orçamento do Município, pelo que, na sua perspetiva, tem o 

dever, até no âmbito das suas funções, de exigir que exista transparência neste processo, 

concretamente ondem foram aplicadas estas verbas e é para isso que servem os 

relatórios, ou seja, para se saber exatamente onde é que determinada verba pública foi 

aplicada, como é que foi aplicada e se foi bem ou mal aplicada. Caso assim não 

aconteça, não é necessário apresentar relatórios de atividades, por exemplo, no caso da 
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Praia Ambiente, da TERAMB e da Cooperativa Praia Cultural, não era necessário fazer 

os relatórios, bastava colocar os valores e quem quisesse que fosse procurar a 

informação pretendida. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que esta situação deverá ser esclarecida, à semelhança do que 

acontece com as outras entidades que se encontram no domínio do Município, pelo que 

aguarda que haja o bom senso de elaborar um relatório detalhado, devidamente, para ser 

submetido a reunião de Câmara, em que seja possível a sua avaliação. ----------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente referiu que esta situação poderá ser revista, no entanto, 

este é um resumo daquilo que foi feito. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que a Praia Ambiente é uma entidade 

cem por cento participada pelo Município, a Cooperativa Praia Cultural noventa e oito 

por cento, tendo o Vereador Rui Espínola retorquido que a ASTP absorve vinte por 

cento do orçamento do Município. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que a ASTP não é uma entidade 

participada pelo Município. -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/03) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO DE 

CONTAS DO 3.º TRIMESTRE DE 2018: -----------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º 2/2019, datado de 4 de janeiro findo, da TERAMB, 

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

remetendo a este Município, o relatório de contas relativo ao terceiro trimestre de 2018. -  

 -------- Informação datada de 11 de janeiro findo, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o Vereador Tiago Ormonde explicou que, à 

semelhança do que já havia sido dito, em dois mil e dezassete, a TERAMB somou cerca 

de meio milhão de euros de prejuízos em consequência do longo período de tempo que 

a central esteve parada, sendo que em relação a dois mil e dezoito já houve uma 

recuperação considerável, porquanto a central funcionou todo o ano, apesar de ter tido 

duas paragens programadas para manutenção. ---------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que enquanto que no ano passado, por exemplo, no mesmo 

período em análise, tinha um valor negativo de cerca de meio milhão de euros, nesta 

altura o valor já é positivo, na ordem dos duzentos mil euros em resultados líquidos. 

Registou-se também um aumento da valorização energética da central, bem como da 

produção da energia elétrica em cerca de dez mil megawatts. ---------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que, neste momento, a TERAMB volta a entrar num 

caminho estável. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o ponto de situação, nomeadamente, em 

termos da negociação que está a ser feita com as outras ilhas para se aumentar a 

matéria-prima, de modo a que se possa ter a central a laborar em pleno, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde respondido que este é um processo muito complicado, tendo 

em conta que em São Miguel insistem em fazer uma central. Prosseguiu referindo que 

pelo que é produzido em São Miguel e Santa Maria, bem como com o produzido na ilha 

Terceira e nas restantes Ilhas do Grupo Central e Ocidental, não haverá espaço para 

duas centrais desta natureza, o que vai tornar a situação muito complicada, sendo que a 

produção vai estar sempre a baixo. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou o Vereador Tiago Ormonde dizendo que a TERAMB está a tratar 

também alguns plásticos rígidos provenientes de São Miguel, cujo custo está a ser 

assumido pelo Governo. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quantos aos resíduos indiferenciados, ou seja, a matéria-prima utilizada para se 

produzir na energia e na eletricidade, proferiu que, neste momento, apesar do Grupo 

Central continuar a enviar, embora com algum atraso nos transportes, dos restantes 

locais não se estão a receber resíduos. -------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria disse que a intenção era que, existindo a central na ilha 

Terceira, fosse centralizado o tratamento bem como a valorização energética. -------------  

 -------- Prosseguiu referindo que também está a ser utilizado lixo das bolsas, que já têm 

lixo acumulado durante muitos anos, mas que nem sempre é fácil fazer o tratamento, 

designadamente na altura de inverno. --------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que a TERAMB está a produzir o máximo que é possível 

com o que tem, porém a questão da central de São Miguel é uma preocupação, 

porquanto poderão existir duas centrais e nenhuma delas estar a produzir no pleno da 

sua capacidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o que se passa para as Flores e o Corvo não 

enviarem os resíduos para a Terceira, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que 

desconhece o motivo, tendo em conta que este processo é liderado pelo Governo, o qual 

assume os custos dos transportes. Na sua opinião, será uma questão de tempo, porém, 

neste momento, o facto do Grupo Central já estar a enviar os resíduos para a Terceira, é 

muito positivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se está a ser encetada alguma negociação, 

entre o Governo Regional e a AMISM – Associação de Municípios da Ilha de São 

Miguel -, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que esse processo está em 

Tribunal e de acordo com a informação que dispõe isso é uma competência da AMISM. 

 -------- O Vereador Tiago Ormonde referiu que já pressionaram o senhor Secretário, no 

sentido de reunirem todos e conversarem, mas não tem sido fácil. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quanto é que a Câmara da Praia deve à 

TERAMB, obtendo como resposta do Vereador Tiago Ormonde que a Câmara da Praia 

não deve nada à TERAMB. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se a Câmara de Angra também está a 

fazer essa pressão junto do Governo Regional, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido afirmativamente. ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2018, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

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

 

 

 -------- (05/03) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO DE CONTAS DO 3.º 

TRIMESTRE DE 2018: ----------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o email datado de 17 de janeiro findo, da Praia Ambiente, E.M., 

apresentando a este Município, no cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

Artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico da 

atividade empresarial local e das participações locais, o Relatório e Contas do exercício 

do 3.º Trimestre 2018. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 17 de janeiro findo, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o Vereador Tiago Ormonde salientou que o relatório 

é referente ao terceiro trimestre, trimestre esse onde se regista, habitualmente, um 

aumento do consumo de água, tendo-se registado um aumento de quatro por cento, 

muito impulsionado pela agropecuária, e que fez com que a vendas aumentassem cerca 

de quatro por cento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos resíduos disse que houve um aumento da recolha seletiva, de 

cerca de um por cento e dos resíduos indiferenciados em cerca de meio por cento, no 

entanto, o facto dos resíduos indiferenciados estarem a aumentar poderá ser uma 

preocupação, ou seja, é sinal que está a ser feita menos reciclagem, mas também poderá 

ter a ver com o aumento de produção de lixo. ----------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, de qualquer forma, a Praia Ambiente tem de continuar a 

insistir, durante dois mil e dezanove, na questão da sensibilização. ---------------------------  

 -------- No que se refere à recolha de monstros destacou o facto de ter diminuído cerca 

de trinta e sete por cento, o que apesar de não ter uma justificação lógica, não deixa de 

ser positivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que cada vez mais as pessoas optam por colocar o lixo 

reciclável nos ecopontos, em vez de o colocar à porta. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que no relatório é justificada a renovação do 

parque de contadores para o aumento dos valores faturados da Praia Ambiente, sendo 

que não percebe bem o sentido desta citação, porquanto a ideia que dá é que os 

contadores novos vão contar mais, ao que o Vereador Tiago Ormonde reconheceu que a 

frase não foi bem estruturada, porquanto, a questão consiste em substituir contadores 
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com muitos anos que já não funcionam devidamente por forma a que com os novos 

contadores seja faturado o que realmente é consumido. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que como este relatório se reporta ao período 

de verão, o consumo de água aumenta, segundo o relatório, devido à agropecuária, ou 

seja, a agropecuária é a responsável pelo aumento do consumo nos picos de verão, o que 

é perfeitamente compreensível considerando que foi um verão atípico de seca, porém 

isso, não é mencionado como argumento no relatório. Prosseguiu indicando algumas 

gralhas, designadamente na página nove, no ponto um ponto um ponto cinco refere: 

“No que concerto…” e deve ser: “ No que concerne…”. Na mesma página refere que 

existe uma redução da recolha de resíduos extra, mas isso acontece, certamente, porque 

esses resíduos estão a ser depositados junto aos postos de leite, sendo que esta situação 

tem de ser devidamente acompanhada. ------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges disse que provavelmente existem menos resíduos 

dessa natureza e sugeriu que a Praia Ambiente fizesse uma campanha, junto das 

crianças, de sensibilização para recolha dos “monstros”, sendo que estes, por 

conseguinte, vão alertar os pais nesse sentido. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que a próxima nova viatura de recolha 

de lixo, da Praia Ambiente, que em princípio vai chegar em fevereiro, vai ter uma 

campanha nesse sentido. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola prosseguiu indicando que na página dezoito também 

consta uma gralha, isto é, faz referência ao primeiro trimestre de dois mil e dezoito e 

não ao terceiro trimestre de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------  

 -------- Terminou realçando que o resultado da Praia Ambiente é positivo, até esta data, 

sendo que o aumento das receitas vem comprovar exatamente o que defenderam 

anteriormente, ou seja, que não havia necessidade do aumento do tarifário e quem está a 

ser afetado pelo aumento do tarifário são todos os cidadãos do concelho da Praia da 

Vitória, incluindo as indústrias e a agropecuária, que são as que estão a pagar mais. ------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que estes valores são referentes a 

setembro e só com os resultados no final do ano é que se pode avaliar os resultados 

anuais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2018, da Praia Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, 

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

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

 

 

 ---------- (06/03) AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO, POR CONCURSO 

PÚBLICO, DA EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DOS 

BISCOITOS - PROPOSTA: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/115, datada de 6 de fevereiro em curso, da 

Vereadora em exercício da presidência, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor:------------  

 ---------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, autorizar a Câmara Municipal 

celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais; ----------------------  
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 ---------- Determina a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que 

compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 

matérias da competência desta; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: --------------------------------  

 ---------- a) Delibere apresentar à Assembleia Municipal, um pedido de autorização para 

concessão, por concurso público, da exploração do parque de campismo da freguesia 

dos Biscoitos, conforme as condições gerais constantes do caderno de encargos que se 

encontram anexos e que fazem parte integrante da presente proposta; -----------------------  

 ---------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos 

concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente: Raquel Borges; -------------------------------------------------------------  

 ----------  - Vogal efetivo: Madaíl Ávila; -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Vogal efetivo: Paulo Nunes ------------------------------------------------------------  

 ---------- - Vogal suplente: Carlos Rocha ----------------------------------------------------------  

 ---------- - Vogal suplente: Manuela Vitória.” -----------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola realçou que o caderno de encargos está demasiado 

feito à medida, por exemplo, está a ser aplicado vinte e cinco por cento a quem já tem 

experiência na gestão deste negócio, sendo que quem lê o caderno de encargos fica logo 

com essa ideia, o que poderá causar a impugnação do concurso, exatamente por esse 

motivo. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além disso, destacou que nestes documentos não existe nada que 

salvaguarde a Câmara do ponto de vista de eventuais obras a realizar, ou seja, que 

obrigue o concessionário a informar a Câmara das suas intenções de realização de obra 

naquele espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Prosseguiu dizendo que este assunto quando foi abordado, na passada reunião 

de Câmara, o senhor Presidente salientou que no contrato, isso, tinha de ficar 

devidamente estabelecido, no entanto, na sua opinião, nesta minuta de contrato isso não 

acontece. Assim, entende que deve constar uma cláusula que obrigue o concessionário a 

consultar a Câmara sobre as obras que pretende fazer no local, tendo em conta que é 

património municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Raquel Borges interveio discordando do Vereador Rui Espínola 

no que concerne ao facto das percentagens do caderno de encargos estarem demasiado 

feitas à medida, porque quando viu estas percentagens, e caso fosse para ser feito à 

medida, para o projeto que teve oportunidade de ver, que até pode não ser levado a 

efeito, os fatores que têm menos percentagens seriam os que teriam de ter maiores 

percentagens, ou seja, o equipamento técnico que pretende instalar, a qualidade dos 

serviços e a lista dos principais serviços. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola discordou do defendido pela Vereadora Raquel 

Borges, alegando que o concurso está a ser feito com base no que já está construído e 

não com base naquilo que se terá no futuro, ou seja, o concurso é aberto com base no 

que existe neste momento e o que existe no momento é o que lá está. Assim, no seu 

entender, deveria ficar estabelecida a restrição para questão das obras. ----------------------  

 ---------- O senhor Vice-Presidente referiu que, qualquer pessoa que concorra vai dizer 

qual é o seu projeto para aquele espaço, até para valorizar a sua própria proposta. ---------  
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 ---------- O Vereador Rui Espínola disse que percebe que os documentos tenham sido 

feitos com a melhor das intenções, mas nada disso está escrito e, posteriormente, do 

ponto de vista jurídico, não tem qualquer valor, porquanto no caderno de encargos e 

programa de concurso não estão referidas as benfeitorias, tendo o senhor Vice-

Presidente esclarecido que quem concorre e propõe melhorar determinadas situações 

está a valorizar a sua proposta. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola insistiu dizendo que essa situação tem de estar 

prevista no caderno de encargos, ou seja, deveria ficar estabelecido que ao realizarem 

obras, essas obras têm de ter o prévio consentimento da Câmara Municipal. Para além 

disso, deveria constar uma cláusula referindo que, findo o contrato, todas as benfeitorias 

revertem para o Município. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Vice-Presidente disse que não via problema em se acrescentar essas 

condições, pelo contrário, até via benefícios, pelo que propôs que a proposta fosse 

votada com o compromisso de serem introduzidas essas alterações, a fim de se poder 

dar andamento ao processo. -------------------------------------------------------------------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a 

alínea p) do nº 1 do artigo 25º, do referido diploma legal. ----------------------------------  

 

 

 ---------- (07/03) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA ÀS CONTAS DO 

MUNICÍPIO PARA 2019 – PROPOSTA: -----------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/116, datada de 6 de fevereiro corrente, Vereadora 

em exercício da presidência, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: -------------------------  

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

 ---------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais estipula no n.º 3 do artigo 76º que os 

documentos de prestação de contas das autarquias locais, das entidades intermunicipais 

e das entidades associativas municipais, que sejam obrigadas nos termos da lei, à 

adoção de contabilidade patrimonial, são remetidos ao órgão deliberativo para 

apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas 

apresentados pelo Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, nos termos previstos na lei. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. De acordo com o n.º 1 do artigo 77º o auditor externo, responsável pela 

certificação legal das contas, é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, de entre Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores 

Oficiais de Contas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Na sequência dos respetivos procedimentos legais de contratação pública de 

aquisição de serviços, nos termos do Código dos Contratos Públicos, foram consultadas 

três empresas de Revisores Oficiais de Contas, a saber, APPMC, SROC, Ldª; Victor 

José & Associados SROC Lda. e Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados SROC, 

Lda. A firma Victor José & Associados SROC Lda não apresentou proposta, a firma 

APPMC SROC, Ldª apresentou uma proposta no valor de 15 000,00€ (quinze mil 



 

 
Ata nº 3/2019 Página 11 de 14 
 

 

 

 

euros) e a firma Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados SROC, Lda apresentou uma 

proposta no valor de 9.500,00€ (nove mil e quinhentos euros) + IVA. Verifica-se assim 

que a proposta economicamente mais vantajosa é a apresentada pela empresa Santos 

Vaz e Trigo de Morais & Associados Lda., pelo valor de € 9.500,00€ (nove mil e 

quinhentos euros), valor ao qua será acrescido o IVA à taxa legal em vigor. ----------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se que: -------------------------------------------------------  
 ---------- 1. A Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a nomeação 

do Auditor Externo Santos Vaz e Trigo de Morais & Associados Lda., selecionado por 

procedimento de ajuste direto ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico 

dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, conjugado com o Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, tendo em conta que: ------  

 ---------- a. No âmbito da natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que se 

pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em 

virtude dos pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato; -----  

 ---------- b. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso a 

qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público para a execução dos 

serviços objeto do contrato.” ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola perguntou se existe relacionamento frequente com 

estes auditores, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que existe muito 

acompanhamento e contato, nomeadamente a deslocação dos mesmos, de três em três 

meses, ao Município para fazerem auditoria às contas, inclusivamente no final deste 

mês deslocam-se para acompanharem o fecho de contas anuais do Município. -------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------  

 

 

 ---------- (08/03) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE 

GOLFE DOS AÇORES - DESLOCAÇÃO DO ATLETA RICARDO NEVES 

GARCIA AOS E.U.A. PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO 

INTERNACIONAL DE GOLFE: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/114, datada de 6 de fevereiro corrente, da 

Vereadora em regime de substituição, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor:--------------  

 ---------- “Considerando que 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); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o pedido de apoio solicitado pela Associação de Golfe Açores, 

no âmbito da participação de Ricardo Garcia sagrado recentemente Campeão Nacional 

de Sub-18, na participação Internacional no Biltmore Hotel Junior Orange Bowl, o mais 

importante torneio mundial destinado a jovens. --------------------------------------------------  
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 ---------- Proponho a aprovação de um apoio no valor 1000,00€ (mil euros), 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 

atribuir à Associação de Golfe Açores.” -----------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se este apoio tem enquadramento no 

Regulamento de Apoio aos Clubes do Concelho, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que não tem enquadramento e, por esse motivo, foi submetido a deliberação 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Cláudia Martins declarou que, relativamente a este apoio em 

específico e dando continuidade à posição que têm assumido até então quanto a apoios 

extraordinários da Câmara, uma vez que esta continua numa situação indefinida, iriam 

abster-se na votação deste apoio. -------------------------------------------------------------------   

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (09/03) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

DE 2018/2019 – 2.ª ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: ---------------------------------  

 -------- Presente a 2ª Ata da Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019, datada de 5 de fevereiro em curso, do 

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

 -------- “Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, pelas dez 

horas, no edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de 

Análise das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, 

para análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pela responsável pelo Serviço de Recursos Humanos e 

Qualidade, Anabela Gomes Vitorino Leal, pela Técnica Superior, Ana Catarina Leal 

Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses Martins. ------------------------  

 --------  Na ata anterior datada de catorze de janeiro de dois mil e dezanove foi dada 

oportunidade a três candidatos de prolongar o período de entrega dos documentos dos 

Serviços Sociais até 31 de janeiro do corrente ano. Neste momento apenas a Melissa 

Santos Vieira entregou o referido documento, resultando na atribuição de uma bolsa de 

estudo no valor de 500€ anuais. Assim sendo, a bolseira em 2019 recebe 700€ e em 

2020 recebe 300€, dado estar no 1º ano de um mestrado de dois anos em Musicoterapia.  

 --------  A candidata Beatriz Alexandra Vieira Rosa entregou uma declaração datada de 

24 de janeiro da respetiva Universidade a referir que a mesma é candidata a bolsa de 

estudo, encontrando-se em fase de análise. Até à data ainda não foi comunicado o 

resultado, pelo que propõe a Comissão que se aguarde este processo, uma vez que não 

pode ser imputada a demora à candidata. ----------------------------------------------------------  

 --------  A candidata Fátima Sá da Silva Vieira ainda não completou o seu processo de 

atribuição de bolsa de estudo nem deu qualquer justificação à Câmara sobre a situação 

de atribuição ou não de bolsa de estudo pelos serviços sociais, apesar de ter sido 

contatada várias vezes. Assim, deixa a Comissão à consideração da Câmara aguardar a 

entrega do referido documento. ---------------------------------------------------------------------  
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 --------  A 29 de janeiro do corrente ano a bolseira Vanessa Filipa Areias Valente 

(bolseira desde o ano letivo 2016/2017) entregou na CMPV documento de decisão final 

sobre o requerimento de atribuição de bolsa de estudo para o ano letivo de 2018/2019, 

atribuída pelos respetivos Serviços Sociais e datada de 4 de outubro de 2018, onde 

consta o valor de atribuição de 1170,00€ como bolsa desses serviços. Solicita agora a 

bolseira uma revisão do valor da bolsa atribuída pela Câmara Municipal (500€) uma vez 

que o valor da bolsa dos Serviços Sociais diminuiu. Acerca desta situação a Comissão 

esclarece que a 1 de outubro de 2018 a bolseira entregou os documentos para a 

renovação da bolsa de estudo 2018/2019 da CMPV, entre os quais consta a declaração 

assinada pela própria em como mantém as mesmas condições, ou seja, mantém o valor 

da bolsa dos Serviços Sociais, o que levou a Câmara a atribuir a bolsa no mesmo valor. 

Assim sendo, coloca-se à consideração da Câmara Municipal a revisão da bolsa de 

estudo de 500€ para 830€ anuais, conforme avaliação efetuada com o documento 

apresentado a 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------  

 --------  Caso seja aceite pela Câmara, terão de ser efetuados acertos entre o valor que já 

recebeu de setembro de 2018 a janeiro de 2019, no valor de 165,00€. De fevereiro a 

dezembro de 2019 a bolseira receberá 747,00€. No ano de 2020 receberá 830,00€ e em 

2021 receberá o valor de 498,00€.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2018/2019, nos seguintes moldes: ------------------------------------------------  

 -------- - Atribuição de uma bolsa de estudo à candidata Melissa Santos Vieira; ------  

 --------  - Continuar a aguardar pelo processo da candidata Beatriz Alexandra 

Vieira Rosa; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Não atribuir bolsa de estudo à candidata Fátima Sá da Silva Vieira; --------  

 --------  - Autorizar a revisão do valor da bolsa de estudo da candidata Vanessa 

Filipa Areias Valente. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e 

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

assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

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