
 

 
Ata nº 7/2019 Página 1 de 28 
 

 

 

 

ATA Nº 7   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE ABRIL DE 2019  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui 

Miguel Mendes Espínola. ---------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins. ---------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos 

Paços do 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, Raquel Lemos Borges, 

Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de 

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 Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente destacou que, no âmbito do “Dia 

Municipal do Bombeiro, independentemente da organização do Município, a 

Associação fez um trabalho meritório no sentido de dar outra dimensão ao próprio 
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evento de mobilização, que acabou por ser, no seu entender, um evento com muita 

dignidade e com outra amplitude. ------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No âmbito do “Terceira Tech Island”, deu conhecimento que foi inaugurada a 

empresa “Infosistema”, na Rua de Jesus, no antigo edifício da “Casa Vitória”, que teve 

o seu início com dez postos de trabalho, sendo que a intenção é de contratarem mais dez 

colaboradores quando terminar o próximo curso da Academia do Código. ------------------  

 -------- Destacou, ainda, que constam trinta e duas pessoas a trabalhar naquele edifício 

no âmbito da “Glintt” e da “Infosistema”, pelo que, comparando com o antigamente, 

quando funcionava naquele edifício a “Casa Vitória”, que apesar de dar movimento com 

os seus clientes, nunca se empregou tantas pessoas e com vencimentos tão elevados. -----  

 -------- Reconheceu que apesar das empresas tecnológicas não darem movimento de 

pessoas, as mesmas destacam-se enquanto entidades que criam produto e exportam, 

sendo que qualquer empresa, do ponto de vista clássico - do comércio local - apenas faz 

a importação de bens e venda, pelo que do ponto de vista económico as empresas 

tecnológicas têm muito mais valor. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- Deu ainda conhecimento que no próximo dia quinze será inaugurada outra 

empresa tecnológica, na Rua de Jesus, no andar inferior do edifício do BCA – Banco 

Comercial dos Açores -, sendo que com a inauguração deste espaço a Rua de Jesus fica 

sem qualquer espaço disponível no mercado para investidores. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que partilha da mesma opinião de que é muito 

bom o emprego que se cria, na Praia da Vitória. -------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão disse que pelo que vão depreendendo a Câmara é que 

está a assumir as rendas pelo aluguer destes edifícios, e questionou quais as estimativas 

dos valores em causa, no global, ao que o senhor Presidente respondeu que não dispõe 

dessa informação no global, no entanto, poderia preparar essa informação para 

apresentar na próxima reunião, mas tem ideia de que o edifício do “Scottie” ronda os 

mil e quinhentos euros e o antigo BCA os dois mil euros, sendo que esses pagamentos 

estão a ser feitos por via de um contrato ARAAL com o Governo Regional. ---------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que efetivamente isto é muito bom para a 

Rua de Jesus, no entanto, uma das preocupações da população é que estas empresas não 

trazem a dinâmica que se esperava para a Rua de Jesus, nomeadamente ao nível do 

comércio. Por outro lado, existe outra preocupação que tem a ver com a previsível 

deslocação destas empresas para Santa Rita, para os antigos edifícios da escola 

americana, e questionou se essa deslocação vai mesmo acontecer ou o intuito é que 

permaneçam no centro histórico. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a estas questões, o senhor Presidente respondeu que, no que se 

refere à dinâmica, esta acontece conforme aquilo que é entendido em cada 

estabelecimento comercial. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que do ponto de vista da Câmara Municipal e a partir do 

momento que existe atratividade e empresas a fixarem-se desta forma, no centro 

histórico, ao ponto de já não existirem espaços disponíveis no mercado e ao preço que 

estão a ser exigidos, não se está propriamente perante uma cidade sem dinâmica. Para 
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além disso, e de acordo com os últimos dados demonstrados publicamente, em termos 

nacionais, daquela que é a evolução do mercado do arrendamento, a Praia da Vitória 

tem tido um crescimento na ordem dos dez por cento, apesar de se partir de uma base 

inferior considerando as questões com a saída dos norte-americanos, designadamente do 

mercado de arrendamento. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão da deslocação para Santa Rita, disse que essa é uma questão 

que tem vindo a surgir, sendo que vê a mesma como positiva, porquanto se no início do 

projeto “Terceira Tech Island”, havia imensas dúvidas e críticas ao projeto, atualmente 

se alguém se preocupa com a eventual deslocalização é porque vê o mesmo como um 

grande ativo para a Cidade. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, naturalmente, sendo um projeto desenvolvido pela 

Câmara Municipal e pelo Governo Regional, não vai ser nem a Câmara Municipal nem 

o Governo Regional a potenciar e a promover o êxodo da Cidade. Assim sendo, no seu 

entender, o "Terceira Tech Island” vai crescer suficientemente para permitir a fixação 

no centro histórico da Cidade e a potenciação de todas as infraestruturas nos antigos 

bairros dos americanos de Santa Rita e, em especial, no antigo edifício da escola 

americana. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou por quanto tempo se prevê manter esse 

arrendamento, ao que o senhor Presidente respondeu que isso depende dos contratos, ou 

seja, alguns contratos são anuais e outros são plurianuais. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que se prevê que seja até ao final de 

dois mil e vinte, sendo que até meio do próximo ano vai ser possível verificar o que vai 

acontecer em termos da obra em Santa Rita. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que estas empresas são altamente subsidiadas 

quer pelo Governo Regional, quer pela Câmara Municipal na vertente do arrendamento, 

sendo que a preocupação que se coloca é, apesar de ser inegável que estas pessoas têm 

bons ordenados e que trazem mais-valias, do ponto de vista económico ao Concelho, 

quando estes apoios terminarem o que é que acontece a estas empresas e se isto vai ser a 

debandada total. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Perante esta situação questionou qual é o intuito, ou seja, se é para manter estes 

apoios infinitamente, sendo que, na sua perspetiva, isso não é muito viável, ou qual é a 

estratégia que está assente, ao que que o senhor Presidente respondeu que quando se 

fala em fixação de empresas isso acontece, em qualquer sítio, por via de iniciativas à 

fixação de empresas, sendo que a questão que se coloca é se essas empresas ao fim de 

algum tempo, criam solidez suficiente para permanecerem quando os incentivos 

deixarem de existir. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dando como exemplo quando o Município recebeu o prémio 

“Município do Ano”, no âmbito do projeto de “Reabilitação na Comunidade”, no 

Algarve, quem recebeu um dos prémios foi o Fundão, precisamente com o projeto 

“Academia do Código”, cujo projeto foi iniciado nessa localidade, posteriormente, foi 

para Lisboa e depois veio para a Ilha Terceira. ---------------------------------------------------  

 -------- Destacou, ainda, que mais do que as empresas continuarem na Praia da Vitória, 

o seu receio tem a ver com a mão-de-obra, designadamente os programadores, que estão 

a ter a formação, começam a trabalhar nestas empresas, fazem deslocações para outros 
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países, considerando que essas empresas prestam mais serviços nesses locais, pois caso 

esses programadores comecem a receber propostas de trabalho e decidam ir viver para 

esses países, deixa-se de ter a mão-de-obra qualificada cá. Assim, tem de se ter a 

capacidade de mantê-la cá fixada, nem é tanto em fixar as empresas. ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a fixação dos melhores programadores não 

depende disso, mas sim do mercado e esse é o problema de todas as outras áreas em 

Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu questionando, novamente, qual a previsão da manutenção desses 

apoios do Governo Regional, por quanto tempo, tendo o senhor Presidente respondido 

que, para já, a reavaliação dos apoios está prevista para dois mil e vinte, ou seja, 

aquando do prazo previsto para a conclusão das obras em Santa Rita, sendo que nessa 

altura é que será analisada essa situação. ----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente salientou, ainda, outra questão que tem a ver com o facto de 

as empresas estarem a colocar muita pressão ao nível das formações, tanto é que até já 

se duplicou a formação na “Academia do Código”, para além disso existe também outra 

empresa a desenvolver formação. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que essa última formação está a ser 

desenvolvida, temporariamente, na Academia de Juventude, sendo que essa empresa já 

arrendou a sede do Orfeão da Praia da Vitória para esse efeito. -------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que caso essas empresas saiam todas da Cidade para 

Santa Rita será mau para a Cidade, pelo que terá de se ter atenção a essa situação, mas 

também uma coisa é certa, é escassa a capacidade do centro da Cidade para receber 

mais empresas.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que não há dúvida que essas empresas gostam 

de estar no centro da Cidade, mas com isso o conceito de cidade desaparece 

completamente e, com isso, o receio é que o restante comércio, aos poucos vá 

desaparecendo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde defendeu que, provavelmente, o que tem de mudar, 

um pouco, é a forma como se olha para Cidade. -------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à “Academia do Código”, o Vereador Tiago Borges questionou 

se os cursos são gratuitos, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente e 

acrescentou que os cursos são financiados pelo Governo Regional ao formando. ----------  

 -------- No âmbito desta questão o Vereador Tiago Borges referiu que apesar de 

entender que seja importante que se dê formação e que a mesma seja gratuita, o que se 

constata é que existe muita falta de mão-de-obra especializada noutras áreas e não se faz 

formação nessas áreas, nem se apoia essas empresas, dando como exemplo a construção 

civil. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa situação o senhor Presidente esclareceu que isso aconteceu porque o 

setor da construção entrou em crise, entretanto, o setor está a começar a recuperar e 

agora demora três anos a formar nessa área, sendo que provavelmente só em setembro 

terão início as formações na área, fazendo com que só daqui a três anos existam pessoas 

com essa formação. -----------------------------------------------------------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o número de processos de licenciamento de obras particulares, o senhor 

Presidente destacou que, em dois mil e dezoito, atingiu-se os números anteriores à crise.  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que tem ideia que estes números têm mais a ver 

com reconstrução do que com construções, tendo o senhor Presidente concordado. -------  

 

 

 -------- (01/07) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de abril corrente, de Cláudia Fagundes Martins, 

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 8 de abril de 2019, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/07) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – INSTALAÇÃO DA SEDE DA URIPSSA NA CIDADE 

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

 -------- Ofício n.º 18/2019, datado de 22 de março findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 22 de fevereiro findo, 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela instalação da seda da União Regional das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social – URIPSSA, na cidade da Praia da Vitória. --------------------------  

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

 

 

 -------- (03/07) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – PRÉMIO MUNICÍPIO DO ANO 2018: -------------------  

 -------- Ofício n.º 22/2019, datado de 22 de março findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 22 de fevereiro findo, 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação à Câmara Municipal da Praia da Vitória, pelo “Prémio Município do 

Ano 2018”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 -------- (04/07) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO E CONTAS DE 2018: ---  

 -------- Ofício n.º SA/215/2019, datado de 1 de abril em curso, 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 

de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 2 de abril 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 n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, os 

documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 

entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 

acompanhamento e controlo. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se que o presente seja remetido à próxima reunião de 

Câmara com vista à sua apreciação e, posteriormente, seja remetido à Assembleia 

Municipal para conhecimento, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Tiago Ormonde destacou que o consumo de 

água teve um aumento de cerca de três por cento, sendo que a agropecuária releva para 

esse aumento, designadamente no período de verão e com a seca; nos organismos 

públicos também se verifica um aumento, bem como contratos sazonais, nomeadamente 

os do período de verão nas zonas de veraneio. ---------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à recolha de resíduos, salientou que os resíduos indiferenciados 

tiveram um total de sete ponto quatro toneladas, ou seja, um aumento de três por cento 

em relação ao ano anterior; os resíduos recicláveis mil e duzentas toneladas, o que 

corresponde a um aumento de cerca de um ponto dezoito por cento, sendo que o valor 

total corresponde a catorze por cento da recolha de resíduos, o que, no seu entender, é 

um valor que merece atenção e até poderá ser um desafio para a Praia Ambiente, no 

futuro, aumentar o número da recolha de resíduos recicláveis. Na recolha de plástico 

menos treze toneladas, o vidro menos cinco toneladas e a recolha do papel aumentou; a 

recolha de “monstros” diminuiu vinte e cinco por cento, o que é positivo porque 

também não se tem verificado grandes quantidades de “monstros” abandonados em 

espaços públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em termos de análise económico-financeira referiu que as vendas aumentaram 

cento e cinquenta mil euros, os Fundos Sociais Europeus – FSE’s – também 

aumentaram em oitenta e dois mil euros, sendo que esse aumento tem a ver com o apoio 

do Ministério da Defesa através do Fundo Ambiental, para os custos das análises de 

água que são feitas para além daquilo que é obrigatório, quer no ano de dois mil e 

dezoito quer nos anos anteriores. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que os custos com pessoal aumentaram sessenta e sete mil 

euros, sendo que o passivo da Praia Ambiente, neste momento, está em quatro ponto 
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sete milhões, tendo diminuído cerca de trezentos mil euros em relação ao ano anterior, e 

o resultado líquido do exercício foi quarenta e seis mil euros. ---------------------------------  

 -------- Por fim, e no que se refere ao exercício de dois mil e dezoito destacou que, ao 

longo dos últimos anos, tem sido feita uma substituição dos contadores; a questão do 

Fundo Ambiental em que se passou a receber a verba das análises de água, bem como o 

início da empreitada de abastecimento de água a Santa Rita. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou, em relação ao Fundo Ambiental, se a verba 

é anual e até quando será anual, tendo o senhor Presidente respondido que a verba é 

anual e que terá efeitos mediante a norma de cada Orçamento de Estado, tendo sido 

aprovado em dois mil e dezoito e acertado os valores dos anos anteriores, sendo que no 

Orçamento para dois mil e dezanove é que constou o valor das análises para este ano. ----  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, segundo o Relatório, a Praia Ambiente 

apresenta bons resultados, boa liquidez, boa autonomia financeira. No entanto, tem uma 

questão que, efetivamente, o preocupa, que tem a ver sobretudo com o exponencial 

aumento de dívidas a fornecedores porque anteriormente foi feita uma reestruturação 

desta dívida, em que foi contratado um empréstimo de médio e longo prazo para 

amortizar a dívida a fornecedores e para acabar com uma conta caucionada que existia. 

Em dois mil e dezoito constata-se que a dívida a fornecedores está quase nos mesmos 

montantes que estava nessa altura e isso é um fator preocupante para o futuro, sendo que 

entende que é necessário fazer um esforço no sentido de tentar que isto não supere 

muito os valores anteriores, porquanto em dois mil e dezassete a dívida a fornecedores 

era de cento e oitenta e nove mil euros, e passa para trezentos e vinte e nove mil euros. --  

 -------- Quanto ao aumento do consumo de água disse que, apesar de já se ter discutido 

essa temática e disso ter a ver com a questão da agropecuária, com a seca, entre outras 

questões, é importante apostar-se em campanhas de sensibilização nos organismos 

públicos, porquanto muitos organismos públicos gastam em excesso. -----------------------  

 -------- No que se refere aos resíduos referiu que, efetivamente, a colocação dos 

ecopontos veio trazer uma mais-valia na questão da recolha de resíduos, porém, na 

questão da recolha dos “monstros” não partilha muito da visão do senhor Vereador 

Tiago Ormonde, porquanto vive de perto essa situação, tendo conhecimento onde são 

colocados os “monstros”, por exemplo junto dos postos agrícolas, dos postos de recolha 

de leite. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta situação o senhor Presidente esclareceu que essa é uma questão de um 

privado que coloca resíduos no espaço de outro privado. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola terminou alertando para a questão do passivo que tem 

vindo, constantemente, a aumentar. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2018, da Praia 

Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo efeito, de 

acordo com a alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/07) COOPERATIVA PRAIA CULTURAL – RELATÓRIO E CONTAS 

DE 2018: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Ofício n.º SAI/184/2019, datado de 29 de março findo, da Cooperativa Praia 

Cultural, remetendo a este Município, o Relatório e Contas relativo ao ano de 2018. -----  

 -------- Informação datada de 2 de abril 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 n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, os 

documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 

entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 

acompanhamento e controlo. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se que o presente seja remetido à próxima reunião de 

Câmara com vista à sua apreciação e, posteriormente, seja remetido à Assembleia 

Municipal para conhecimento, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  

 -------- Sobre este ponto o Vereador Tiago Ormonde salientou que no Relatório e 

Contas da Cooperativa consta uma grande mudança que tem a ver com as Festas da 

Praia, designadamente com o financiamento do “Music Resort” e com a tourada de 

praça, sendo que a partir de dois mil e dezoito, no caso da tourada de praça, a 

Cooperativa passou a dar um apoio à Comissão dos Forcados e à Tertúlia Praiense para 

gerirem o caso. No caso do “Music Resort” é feito o concurso, em que a Cooperativa 

assume o custo e a gestão é feita por um privado, isso resultou que as vendas baixassem 

duzentos e quarenta mil euros, o que é normal porque acabou a venda de pulseiras e, em 

simultâneo, os custos de funcionamento baixaram cerca de setecentos mil euros, sendo 

que desses setecentos mil euros no caso do “Music Resort” ronda os quatrocentos mil 

euros e no caso da tourada de praça cerca de cem mil euros. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde prosseguiu referindo que o resultado líquido de 

exercício é de três mil e quinhentos euros; o ativo aumentou em quatro ponto cinco 

milhões de euros, sendo que isso tem a ver com a aquisição da Academia de Juventude; 

o passivo aumentou quatro vírgula um milhões de euros, que também tem a ver com 

essa questão da aquisição da Academia da Juventude e do financiamento que foi 

efetuado para esse fim, até porque a dívida de curto prazo baixou cerca de quinhentos 

mil euros e a de médio prazo e longo prazo é que aumentou, mais ou menos, na mesma 

proporção. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à dívida a fornecedores, disse que em comparação com o ano 

anterior baixou cerca de cem mil euros, à data de trinta e um de dezembro. -----------------  

 -------- Concluiu dizendo que é difícil fazer uma comparação com o ano anterior tendo 

em conta que a forma de gestão mudou, bem como o modelo das Festas da Praia. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se o resultado da Cooperativa Praia 

Cultural já inclui a Academia de Juventude, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido afirmativamente. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que o resultado da Praia Ambiente ainda 

inclui a aquisição dos tais edifícios, ao que o senhor Presidente esclareceu que, 

conforme disse na última sessão da Assembleia Municipal, ainda não foi feita a 
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proposta de aquisição, apesar de já estar autorizado pela Assembleia Municipal, estando 

o processo pendente por questões da banca. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os funcionários da Academia também já 

estão incluídos, considerando que a mesma já está incluída no resultado da cooperativa, 

tendo o senhor Presidente respondido que não inclui os funcionários, porquanto a 

transferência foi a um de janeiro deste ano. -------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu ainda que da mesma forma que, não se pode 

comparar o ano de dois mil e dezoito com o ano de dois mil e dezassete, também não 

vais ser possível comparar o ano de dois mil e dezanove com o ano de dois mil e 

dezoito, tanto é que o próprio financiamento da Câmara à Cooperativa muda totalmente.  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que o resultado líquido da Cooperativa não é 

propriamente muito saudável, apesar de ser positivo não é muito relevante. Por outro 

lado, o resultado da Cooperativa inclui a questão dos fornecedores que, no seu entender, 

continua a ser um valor bastante elevado. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o que interessa é a questão do prazo 

de execução, apesar de ter diminuído cem mil euros. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que cada vez mais os fornecedores deste 

Município sabem quais são as dificuldades do mesmo e fornecem a preços 

inflacionados exatamente porque sabem que vão receber tarde, situação que já vem de 

longa data. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesse âmbito o senhor Presidente replicou que ao dizer-se que existe um 

fornecimento a preços inflacionados só pode configurar duas situações, ou seja, ou não 

são praticados preços de mercado e se não são praticados preços de mercado não se 

aplica a norma da contratação pública. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a Cooperativa é uma entidade que vive dos 

subsídios à exploração, ou seja, a Cooperativa vive daquilo que são os contratos 

celebrados com a Câmara, ao contrário da Praia Ambiente. ------------------------------------  

 -------- Prosseguiu questionando quais são os subsídios mencionados na página 

cinquenta e três, designadamente em subsídios a outras entidades no valor de um milhão 

e duzentos mil euros, tendo o senhor Presidente respondido que isso é o valor que era 

transferido da Associação Salão Teatro Praiense para a Cooperativa. ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou ainda se já estava incluído o contrato 

ARAAL com a Academia destinado ao funcionamento e formação, ao que o senhor 

Presidente respondeu que só podem existir contratos ARAAL entre a administração 

pública regional e a administração pública local, pelo que, naturalmente e como não 

podia deixar de ser, esse contrato encontra-se refletido nas contas da Câmara. -------------  

 -------- Continuou o Vereador Rui Espínola abordando a página cinquenta e cinco, 

designadamente da rubrica seiscentos e oito, consta em outros, um valor de duzentos e 

sessenta e cinco mil euros, e questionou a que se refere este montante, tendo o Vereador 

Tiago Ormonde respondido que não tem a certeza a que se refere esse valor, no entanto, 

vai obter essa informação e, posteriormente, transmitir a que se refere. ----------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2018, da 

Cooperativa Praia Cultural, e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo 
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efeito, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- (06/07) TERAMB, EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO E 

CONTAS DE 2018: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 37/2019, datado de 29 de março findo, da TERAMB, Empresa 

Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo a esta 

Edilidade, o Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2018, acompanhado do 

parecer da Assembleia Geral bem como do parecer do fiscal único, em cumprimento 

com os termos do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. -----------------------------  

 -------- Informação datada de 2 de abril 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 n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, os 

documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 

entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 

acompanhamento e controlo. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se que o presente seja remetido à próxima reunião de 

Câmara com vista à sua apreciação e, posteriormente, seja remetido à Assembleia 

Municipal para conhecimento, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Tiago Ormonde voltou a abordar a questão das 

duas paragens feitas em dois mil e dezoito e as várias avarias que ocorreram em dois mil 

e dezassete, daí que as vendas aumentaram significativamente. -------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que foram recebidas quarenta e seis mil toneladas, na 

TERAMB, sendo que setenta e sete por cento dessas toneladas foram valorizadas 

energeticamente, quarenta e uma mil toneladas foram incineradas, portanto, verifica-se 

um aumento de trinta e cinco por cento, tendo sido produzidos doze mil novecentos e 

cinquenta e três megawatts de energia elétrica. ---------------------------------------------------  

 -------- Em termos de situação financeira referiu que se verifica um aumento das vendas, 

ou seja, de um milhão para dois milões seiscentos e vinte mil euros. Os Fundos Sociais 

Europeus também aumentaram, os custos com pessoal também aumentaram e o passivo 

diminuiu quatrocentos e cinquenta mil euros. ----------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que a única preocupação tem a ver com a necessidade desta 

central precisar de ter uma determinada quantidade de resíduos para poder produzir 

energia e ser sustentável, bem como os resíduos das outras ilha virem para cá para que 

isso seja possível. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que atualmente é sustentável porque estão a ser utilizadas as 

bolsas para a mineração. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que apesar do resultado ser melhor do que o do 

ano passado, não deixa de ser um resultado preocupante, isso porque, na sua ótica, de 

acordo com o relatório verificou-se um aumento de cinquenta por cento da produção e 
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foi feita uma grande contenção de custos para se chegar ao valor de cerca de três mil e 

quinhentos euros de resultado líquido. Assim, isto é muito preocupante, ou seja, estão 

perante uma empresa que é extremamente volátil e isso porque à mínima situação 

inesperada apresenta resultados negativos, o que poderá colocar em causa, a longo 

prazo, a própria existência da empresa, bem como a própria viabilidade da mesma. -------  

 -------- Referiu ainda que esta empresa terá viabilidade se houver preocupação 

estratégica para o futuro, sendo que esta preocupação não pode ser só dos municípios, 

mas também do Governo Regional e até no âmbito da Associação de Municípios da 

Região esta questão tem de ser abordada no sentido de “travar” o processo de São 

Miguel, porquanto a construção de uma incineradora em São Miguel inviabilizará esta 

que já está construída. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concordou com a questão da empresa ser volátil, porquanto, 

desde que a TERAMB foi inaugurada, não existem dois anos que seja possível 

comparar os resultados, nem se sabe se no futuro isso será possível porque basta haver 

uma alteração qualquer no mercado para que os resultados se alterem. Assim sendo, é 

necessário ir fazendo o acompanhamento máximo possível à situação, a ver se tudo isso 

estabiliza, não só a própria TERAMB mas também todas essas questões ao nível 

regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2018, da 

TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 

Terceira, EEM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo efeito, nos 

termos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (07/07) INVENTÁRIO DOS BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS E 

RESPETIVA AVALIAÇÃO – ANO DE 2018 – PROPOSTA: ----------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/359, datada de 1 de abril em curso, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro a apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação deve ter lugar na sessão ordinária de abril. --------------------------------  

 -------- Nestes termos, e considerando que as obrigações já se encontram nos 

documentos de prestação de contas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, de 

acordo com a alínea i), do n.º 1, artigo 33º, da supracitada lei, aprovar o inventário dos 

bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação e submeter o 

mesmo à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea l), do n.º 2, do 

artigo 25º, da mesma lei.” ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Inventário dos Bens e 

Direitos Patrimoniais e respetiva avaliação, nos termos da alínea i), do n.º 1, do 

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

Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na alínea l), do n.º 2, do artigo 

25º, da mesma lei. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (08/07) RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO - ANO DE 2018: --------  

 -------- “Submete-se o presente Relatório e Contas do Município à aprovação da Câmara 

Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, elencados no Índice, os quais se encontram integralmente elaborados e que 

ficarão arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.  

 -------- Após a sua aprovação, o mesmo deve ser submetido a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Valores das contas:---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Saldo da gerência anterior:------------------------------------------------------------------  

 -------- Execução orçamental - € 123.950,62 ------------------------------------------------------   

 -------- Operações de tesouraria - € 37.963,65 ----------------------------------------------------   

 -------- Receitas orçamentais arrecadadas - € 13.417.451,49 -----------------------------------   

 -------- Despesas orçamentais pagas - € 13.419.927,72------------------------------------------   

 -------- Recebimentos de operações de tesouraria - € 809.024,94 ------------------------------   

 -------- Pagamentos de operações de tesouraria - € 787.812,43 --------------------------------   

 -------- Saldo para a gerência seguinte: ------------------------------------------------------------   

 -------- Execução orçamental - € 121.474,39 ------------------------------------------------------   

 -------- Operações de tesouraria - € 59.176,16 ----------------------------------------------------   

 -------- Total do balanço - € 76.541.009,90--------------------------------------------------------   

 -------- Tendo sido apurado no período em apreço um resultado líquido do exercício 

negativo de € 65.362,13, propõe-se que o mesmo seja aplicado da seguinte forma: --------  

 -------- Resultados transitados - € 65.362,13.” ----------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o Vereador Tiago Ormonde fez uma explanação. -----  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou a que se refere as “doações” no valor de 

quatro milhões de euros, nos próprios e passivo, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que não faz ideia do que seja mas irá saber e depois dará essa informação. ---  

 -------- O Vereador Rui Espínola continuou dizendo que na demonstração de resultados 

consta duas vezes a rubrica “arrendamento urbano”, e questionou a que é que isto se 

refere, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que uma dessas rubricas está 

inserida nos “impostos indiretos específicos das autarquias locais” e a outra está 

incluída nas taxas que são cobradas. ---------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos – o Vereador Rui 

Espínola disse que a taxa de execução é extremamente baixa, ou seja, quarenta por 

cento do global, ao que o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o que é importante 

referir é o total do investimento que é de cinquenta e cinco por cento. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que no PPI constam obras que ainda são de 

dois mil e dezassete e constam outras que nem foram executadas, tendo o senhor 

Presidente esclarecido que são obras que estão pendentes dos Fundos Comunitários, ou 

seja, tudo o que está como não executado, num valor bastante substancial, refere-se a 

Fundos Comunitários, que a partir do momento que tiverem o seu aval terão o seu 

início.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que essas obras foram anunciadas como que 

seriam executadas durante o ano de dois mil e dezoito, mas são impossíveis de executar, 

ao que o senhor Presidente explicou que todos os procedimentos são anunciados, 

porquanto, para se avançar com a sua candidatura têm de constar no PPI. Para além 

disso, após a aprovação da candidatura tem de se aguardar pelo empréstimo, daí que é 

muito difícil a sua realização no próprio ano. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola continuou abordando o Relatório de Gestão, página 

setenta e dois, designadamente a aquisição de bens e serviços onde consta uma rúbrica 

que menciona outros bens com um valor extremamente elevado de trezentos e cinquenta 

e um mil euros, e questionou a que se refere o mesmo, ao que o senhor Presidente 

respondeu que esse valor até baixou em relação ao ano de dois mil e dezassete. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola declarou que os Vereadores do Partido Social 

Democrata iriam votar contra o Relatório e Contas, pelos seguintes motivos: --------------  

 --------  - A receita e a despesa têm uma taxa muito abaixo do expectável no Orçamento 

inicial;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Há um exponencial aumento da dívida de curto prazo em vinte e sete vírgula 

cinco por cento, em dois mil e dezoito, e cento e trinta e seis por cento, de dois mil e 

quinze a dois mil e dezoito; --------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Os investimentos inscritos no PPI de maior montante não foram executados 

em dois mil e dezoito; --------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Há também um desinvestimento de menos dez vírgula noventa e sete por cento 

nos recursos municipais – investimento direto – apesar do aumento das receitas 

próprias; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Em dois mil e dezoito ainda existiram transferências avultadas, cerca de dois 

milhões de euros para a Associação Salão Teatro Praiense, sendo que os Vereadores do 

PSD já manifestaram a sua opinião, frontalmente, contra esta situação; ---------------------  

 --------  - O Município fecha, de novo, o ano com um resultado líquido negativo de 

cerca de menos sessenta e cinco mil euros. -------------------------------------------------------  

 -------- Na opinião dos Vereadores do PSD o Relatório e Contas do Município da Praia 

da Vitória, evidencia e espelha a situação de estrangulamento financeiro deste 

Município, e a capacidade de fazer qualquer tipo de investimento ou apoio considerável 

ao investimento sem ser por recurso a Fundos Comunitários ou a empréstimos 

bancários. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As contas do Município não estão saudáveis, ao contrário do que possa parecer 

aqui, nem equilibradas, e quem sente isso são todos os cidadãos deste Município, mais 

concretamente todos aqueles que têm um relacionamento direto e regular com o 

Município, empresas, fornecedores, juntas de freguesia e instituições. -----------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que não era surpresa nenhuma, até pelo contrário, 

este é um Orçamento que teve o voto contra dos Vereadores do PSD, aliás como o 

Orçamento da Câmara Municipal para dois mil e dezanove também teve o contro contra 

do PSD, à exceção do Presidente da Junta de Freguesia da Vila das Lajes que se 

absteve. No entanto, independentemente das considerações que foram tecidas 

relativamente àquilo que é a situação de dívida da Câmara Municipal registou o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal tem margem de endividamento na ordem dos seis milhões 

de euros e, só não o faz porque não o entende, sendo que, sem prejuízo disso, a taxa de 

crescimento da dívida de médio e longo prazo baixou treze ponto sete por cento, mas 

mesmo assim, num Orçamento em que a resposta do PSD, em especial quando saiu o 

Relatório do Tribunal de Contas, de que haveria um aumento brutal de impostos, 

volvido quase um ano esse aumento de impostos, para já, ainda não aconteceu e, pelo 

contrário, aconteceu um chamado “embuste” de dez por cento a mais de transferências a 

mais, ao ano, para as juntas de freguesia, aumentou-se em trinta por cento os apoios à 

formação, aumentou-se em trinta por cento o apoio à Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, tem-se conseguido manter os apoios ao 

nível da criação e fixação de empresas e tem-se permitido à Câmara Municipal ter uma 

atuação que permite também apresentar resultados equilibrados em todas as entidades 

que participa no setor empresarial local. -----------------------------------------------------------  

 -------- Sendo certo porém que, como ainda estão no segundo fecho de contas, registou 

que a preocupação do PSD não é a dívida de médio e longo prazo, mas agora já é a de 

curto prazo, o que não deixa de ser no mínimo visível, quando há um ano atrás a grande 

preocupação era a dívida de médio e longo prazo. -----------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que vão continuar a trabalhar e, certamente, para o ano serão 

demonstrados mais aumentos que irão fazer, mantendo os impostos praticados, ao 

contrário daquilo que o PSD gostaria que acontecesse e, naturalmente, devem apresentar 

números bastante positivos. Assim sendo, votariam a favor do Relatório e Contas do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório e Contas do 

Município referente ao ano de 2018, nos termos da alínea i), do n.º 1, artigo 33º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submeter à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na alínea l), do n.º 2, do artigo 

25º, da mesma lei. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges votaram contra ---------------------  

 

 

 -------- (09/07) SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA. – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA – ANO DE 2018: ------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício de Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, SROC, Lda., remetendo a 

Certificação Legal das Contas, deste Município, referente ao ano de 2018. -----------------  

 -------- Informação datada de 22 de março findo, da Técnica Superior afeta à Divisão de 

Recursos Humanos e Financeiros, Dr. Sandra Nunes, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- “Segue a Certificação Legal das Contas do Município, relativas ao ano de 2018, 

emitida pela SROC Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, Lda, nos termos do 

disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------  

 -------- De acordo com o n.º 3 do artigo 76º da referida lei, os documentos de prestação 

de contas devem ser apreciados juntamente com a certificação legal das contas e o 

parecer das mesmas.” ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sobre este ponto o Vereador Rui Espínola salientou que este parecer é 

basicamente igual ao do ano transato. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento da certificação legal das contas, deste 

Município, referente ao ano de 2018, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 77º, da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (10/07) SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA. – RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PLANO DE PREVENÇÃO DE 

RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 

CONEXAS: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício de Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, SROC, Lda., remetendo o 

relatório de auditoria do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 

Corrupção e Infrações Conexas. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 22 de março findo, da Técnica Superior afeta à Divisão de 

Recursos Humanos e Financeiros, Dr. Sandra Nunes, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- “Considerando que o PLANO DE PREVENÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, 

INCLUÍNDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, aprovado pela 

Assembleia Municipal a 21-12-2009, refere que deve ser emitido um relatório anual 

resultante da auditoria e avaliação do Plano. ------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a tarefa supra referida, de acordo com o referido plano, é 

prosseguida por um serviço de Auditoria Externa, que deverá emitir um relatório 

contendo as "descobertas", deficiências e recomendações relativas às situações 

encontradas durante a auditoria. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo o relatório em anexo, emitido pela empresa Santos Vaz, Trigo de Morais 

& Associados, SROC, Lda., sido elaborado nos termos definidos pelo Conselho de 

Prevenção da Corrupção do Tribunal de Contas, deve ser dado conhecimento à Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal.” --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do relatório em apreço e submeteu à 

Assembleia Municipal, para o mesmo efeito. --------------------------------------------------  

 

 

 -------- (11/07) REVISÃO N.º 1 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2019 E REVISÃO N.º 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/376, datada de 3 de abril em curso, do Sr. Presidente 

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

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

como incluir o saldo da gerência anterior, no montante de € 121.474,39 (cento e vinte e 

um mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos), tal como incluir 

o valor das reposições não abatidas aos pagamentos, no montante de € 566,20 

(quinhentos e sessenta e seis euros e vinte cêntimos) e incluir o valor de € 18.500,00 na 

rubrica orçamental 10030704 – FEADER e de € 22.206,00 na rubrica orçamental 
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10030705 – FEAMP, rubricas que não existiam e tiveram de criadas por causa de 

candidaturas a fundos comunitários. ---------------------------------------------------------------  

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

Plano a dotação das seguintes rubricas: 11 001 2015/2-7 – Senhas de presença, 

classificação orçamental 01.01021303, no valor de € 15.870,00, 11 001 2015/3-48 – 

Senhas de Presença, classificação orçamental 02.01021303, no valor de € 14.425,00, 23 

002 2019/12 – Apoio em espécie Fundo de Emergência Municipal, classificação 

orçamental 02.07011002, no valor de € 5.000,00, Apoios rendas Fundo de Emergência 

Municipal, classificação 02.040102, no valor de € 15.000,00, 25 002 2019/9 Parque 

desportivo no areal da Praia da Vitória, classificação 02.07011002, no valor de € 

21.830, 25.002 2019/11 - Parque aquático insuflável, classificação 02.07011002, no 

valor de € 16.120,00, 34 002 2019/10 – Roteiro de mergulho recreativo, surf e body 

board, classificação 02.07011002, valor de € 14.750,00 e 43 010 2019/5008 – Outras 

restituições, classificação 02.110201, no valor de € 2.000,00, sendo novas rubricas e 

reforçar as rubricas já existentes: 11 001 2015/3-32 – Outros bens, no valor de € 

43.046,59 e 11 001 2015/3-48 – Outros serviços, classificação 02.020225, no valor de € 

34.805,00.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que, para além da questão de 

gestão, a Revisão visava reforçar as dotações de algumas rubricas ao nível das Grandes 

Opções do Plano. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2019 e Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano, nos termos da alínea c), do n.º 1, 

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

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

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se -----------------------  

 

 

 -------- (12/07) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS DANÇAS E BAILINHOS DE CARNAVAL – ANO 

2019 - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/382, datada de 3 de abril em curso, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que o Carnaval ocupa um lugar central nas festividades 

populares da Ilha Terceira quer pela assistência quer pelo elevado número de 

participantes;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Danças e Bailinhos de 

Carnaval aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia 
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Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1151/2018, de 24 de janeiro de 2018; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a alteração ao número 1 do Artigo 3º do Regulamento Municipal 

de Apoio às Danças e Bailinhos de Carnaval, aprovada pela Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória a 22 de fevereiro de 2019; -------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto no artigo 4º, 5º e 6º do Regulamento de Apoio às 

Danças e Bailinhos de Carnaval, e conforme o quadro resumo e o Relatório da 

Comissão de Análise das Candidaturas, anexos e parte integrante da presente proposta; --  

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

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio 

no valor total de 16.950,00€ (Dezasseis mil novecentos e cinquenta euros), 

consubstanciado nos apoios definidos no quadro resumo e de acordo com a minuta de 

Contrato-Programa em anexo.” ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente esclareceu que este ano houve um 

ligeiro crescimento dos grupos do concelho de Angra do Heroísmo, sendo que o valor 

no global é idêntico ao atribuído no ano passado. ------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (13/07) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA – PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/364, datada de 2 de abril em curso, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando a importância das festas tradicionais nas freguesias e vila do 

Concelho da Praia da Vitória, onde a expressão da cultura e tradições está enraizada nas 

populações e constitui atualmente um potencial do desenvolvimento turístico; -------------  

 -------- Considerando o esforço, trabalho e dedicação das comissões de festas, que 

regularmente enfrentam fortes desafios quer na sua constituição, quer na concretização 

dos programas festivos; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto no artigo 8.º do Regulamento Municipal de Apoio às 

Festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória em 4 de dezembro de 2017 

e 19 de dezembro de 2017, respetivamente; ------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 

n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, os apoios previstos no 

quadro anexo ao relatório emitido pela comissão de análise nomeada para o efeito, no 

valor total de 15.920,00 € (quinze mil novecentos e vinte euros), bem como minuta dos 

respetivos contratos programa, documentos que são parte integrante da presente 

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

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente esclareceu que este ano houve 

uma redução do apoio, sendo isso também depende da questão de haver, ou não, 

comissão para organizar as festas. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que uma das questões, quando se criou este 

Regulamento, tinha a ver com o facto de ser uma oportunidade de, por um lado, as 

comissões se formarem mais cedo e, por outro lado, que as festas das freguesias 

também fossem motivo de divulgação ao nível da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. 

No entanto, a ideia com que fica é de que esta majoração não contribui, na totalidade, 

para que as comissões nasçam com maior antecedência, apesar de funcionar no geral 

não é um incentivo suficiente. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta temática questionou se a divulgação das festas das freguesias 

chega à BTL, tendo o senhor Presidente respondido que chega, conforme já foi 

discutido anteriormente, não concentrando a promoção só nas Festas da Praia mas em 

tudo o que o Concelho tem para oferecer durante todo o ano, sendo que essa tem sido a 

estratégia em toda a promoção turística, ou seja, promover o que a ilha Terceira tem 

durante todo o ano, em que as festas das freguesias são um dos vários elementos da 

promoção. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o programa provisório que as comissões 

enviam é usado na promoção, ao que o senhor Presidente respondeu que esses 

programas não têm sido utilizados, porquanto, são muito básicos, ou seja, só consta 

praticamente a cantoria, a procissão, e as touradas, pelo que se optou por divulgar 

apenas as datas em que ocorrem as festividades. -------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a estes apoios o senhor Presidente referiu que, no seu entender e 

ao fim do segundo ano de análise desta situação, para as festas mais pequenas, ou seja, 

aquelas que conseguem menos apoio no peditório efetuado para o efeito, a majoração é 

fundamental, para as festas com peditórios maiores não faz diferença. Por outro lado, a 

questão que tem funcionado bem é a antecipação dos pedidos de logística, que também 

foram regulamentados, pela primeira vez, neste Regulamento, que apesar de ainda não 

estar ao nível do pretendido tem vindo a ser melhorado, sendo que a partir do momento 

que existem comissões com maior antecedência os pedidos de logística vêm também 

com maior antecedência, o que permite calcular e projetar o trabalho. -----------------------   

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

 

 

 ---------- (14/07) CLUBE CINEGÉTICO E CINÓFILO - DANOS E PREJUÍZOS 

CAUSADOS PELA TEMPESTADE DE 23 DE FEVEREIRO DE 2019 - 

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

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/375, datada de 3 de abril corrente, da Vereadora 

com competência delegada, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: --------------------------  

 ---------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pelo Clube Cinegético e Cinófilo, 

na sequência da tempestade ocorrida a 23 de fevereiro e da enxurrada rápida que afetou 

o referido Clube;  --------------------------------------------------------------------------------------      

 ---------- Considerando que o apoio monetário destina-se à reconstrução do canil, que 

ficou sem condições de albergar os animais;------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho que a Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------  

 ---------- • Sobre a aprovação do apoio à reconstrução do canil, orçamentada pelo Clube 

Cinegético e Cinófilo no valor de 3.925,00€.” ----------------------------------------------------  
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 -------- Quanto a este pedido o senhor Presidente explicou que este é um pedido 

extraordinário, que decorre da tempestade de vinte e três de fevereiro, decorre também 

do facto deste Concelho ter uma espécie de canil na zona do Baldio, e considerando 

ainda a circunstância de não haver ocupação no canil intermunicipal para acolher esses 

animais, estes têm sido acolhidos pelo Clube Cinegético e Cinófilo, propõe-se um apoio 

para a reconstrução do canil, daquilo que foi afetado no âmbito das enxurradas que se 

fizeram sentir naquele local. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola declarou que os Vereadores do Partido Social 

Democrata, na senda daquilo que tem sido a sua posição, relativamente aos apoios 

extraordinários, iriam abster-se nesta votação. ---------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (15/07) SALÃO DE FESTAS DE SANTA LUZIA DA PRAIA DA 

VITÓRIA – PEDIDO DE APOIO – REPARAÇÃO DO FORNO E TELHADO DO 

EDIFÍCIO - PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/377, datada de 3 de abril em curso, Sr. Presidente 

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

 ---------- “A direção do Salão de Festas de Santa Luzia solicita apoio financeiro do 

Município para fazer face às despesas com a reparação do forno e telhado do seu 

edifício.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 que o Salão de Festas de Santa Luzia foi requalificado com o 

apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória; -------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a atual direção não dispõe de meios financeiros para as 

intervenções necessárias, tendo, para o efeito, dado conhecimento em reunião com 

executivo a tempo inteiro, no âmbito da Presidência Aberta à freguesia de Santa Cruz, 

realizada em 22 de outubro de 2018; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando a urgência da intervenção ao nível do Forno Regional e telhado 

da referida infraestrutura, face à proximidade das Festividades em honra do Divino 

Espírito Santo, época em que as referidas infraestruturas são mais utilizadas. --------------  

 ---------- Considerando os orçamentos apresentados pela entidade que visam colmatar as 

anomalias das infraestruturas supra mencionadas; -----------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a entidade em causa têm a sua situação tributária e 

contributiva regularizada, nesta data, conforme documentos que constam no Sector 

Financeiro e Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho para o efeito e 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 
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7670,00€ (sete mil seiscentos e setenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal, mediante 

celebração do respetivo contrato programa com o Salão de Festas de Santa Luzia.   -------  

 ---------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2019.” ---------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que esta situação deriva de uma 

anomalia de relativa gravidade que ocorre no Salão, que é urgente corrigir para não 

surgirem problemas de maior, e também considerando a pressão para ter aquele espaço 

adequado para acolher as festas em honra do Divino Espírito Santo que, caso não 

aconteça, vai obrigar ao aluguer de infraestruturas, propõe-se a atribuição do apoio ao 

Salão de Festas de Santa Luzia para correção do telhado e do forno. -------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (16/07) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CAD - PEDIDO APOIO – 

“CORRIDA DA PÁSCOA” - PROPOSTA: ---------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/378, datada de 3 de abril corrente, do Vereador 

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

 ---------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Associação Desportiva CAD, 

no âmbito da organização da “Corrida da Páscoa”. ----------------------------------------------  

 ---------- Considerando que cada vez mais o desporto tem vindo a ter um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural e turístico. --------------------------------  

 ---------- Considerando a importância deste evento, com o objetivo de promover a 

integração harmoniosa de um grupo, com características especiais. --------------------------  

 ---------- Considerando a importância de ações inclusivas na sociedade. ---------------------  

 ---------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal 

delibere:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Sobre a aprovação do apoio financeiro a prestar Associação Desportiva CAD, 

para apoio nas despesas da logística da prova, no valor de 140€ (Cento e quarenta 

euros). --  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (17/07) PRESTAÇÃO DE APOIOS ÀS RENDAS DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO - FAMÍLIAS DESPEJADAS DO 

BAIRRO DE SANTA RITA – MARLENE MARTINS GONÇALVES - 

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

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/380, datada de 3 de abril em curso, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------  
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 ---------- “Considerando a existência do Contrato-Programa n.º 98/2018, celebrado entre 

o Município da Praia da Vitória e a Sra. Marlene Martins Gonçalves, datado de 19 de 

setembro de 2018; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando quer a cláusula 5° - sobreposição de financiamento, prevê que o 

apoio a atribuir na cláusula segunda do referido Contrato-Programa poderá ser revisto 

em função da atribuição do apoio para o mesmo fim por parte de outra entidade; ----------  

 ---------- Considerando que a Sra. Marlene Martins Gonçalves já beneficia de um apoio 

mensal no valor de 115,50€ através do incentivo ao arrendamento atribuído pela 

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

 ---------- Considerando que o apoio do Município da Praia da Vitória é atualmente de 

250€, propõe-se que este executivo delibere nos termos da cláusula contratual acima 

referida, reduzir o apoio para o valor de 134,50 (cento e trinta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos), a partir do dia 1 de abril do corrente ano.” -------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (18/07) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

DE 2018/2019 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -------------------------------------  

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

bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019, datada de 1 de abril em curso, do 

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

 ---------- “Ao primeiro dia do mês de abril 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 (I – CMPV/2019/113) datada de cinco de fevereiro de dois mil 

e dezanove foi dada oportunidade à candidata Beatriz Alexandra Vieira Rosa, de 

prolongar o período de entrega dos documentos dos Serviços Sociais, uma vez que se 

considerou que a demora na entrega dos documentos não podia ser imputada à 

candidata.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A 21 de março do corrente ano, a candidata enviou uma declaração da Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria a referir que beneficia de bolsa de estudo no valor 

anual de 2028,00 euros/por ano letivo. Considerando que o processo da candidata 

Beatriz Alexandra Vieira Rosa fica concluído, verifica-se pela análise dos documentos 

que reúne as condições de atribuição de uma bolsa de estudo. Por força da aplicação do 

número 6 do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, 

que estabelece que: “Sempre que um candidato, ou bolseiro, receba outro benefício de 

qualquer outra entidade para o mesmo fim, será obrigatória a sua comunicação à 

Câmara Municipal e a junção do respetivo documento comprovativo para instrução do 

processo, indicando-se o montante daquele benefício.” Acrescenta ainda o número 7 do 

mesmo artigo que “Sempre que ocorra a situação do número anterior, o seu montante 
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será reduzido do valor da bolsa que lhe for atribuída…”, pelo que a bolseira terá uma 

bolsa de 972,00€/por ano letivo. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º I-

CMPV/2018/1446 presente à reunião de Câmara Municipal de 5 de novembro de 2018 e 

reunião da Assembleia Municipal datada de 16 de novembro de 2018. ----------------------  

 ---------- Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada 

conforme e vai ser assinada por todos os presentes, para ser presente a reunião 

Camarária para deliberação.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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, datada de 1 de abril em curso. ------------------------------------  

 

 

 -------- (19/07) COFIT – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DOS 

AÇORES – AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE 

ESTÁTICA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS: ------------------------------  

 -------- Ofício n.º 30/2019, remetido por email a 20 de março findo, do COFIT – Comité 

Organizador de Festivais da Ilha Terceira, solicitando, para efeitos de divulgação do 

FOLK AZORES - Festival Internacional de Folclore dos Açores, que se realizará no 

período compreendido entre 11 e 18 de agosto, autorização para colocação de 

publicidade estática e isenção do pagamento das respetivas taxas. ----------------------------  

 -------- Informação datada de 27 de março findo, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, Sr.ª Elisabete Costa, do seguinte teor: -----------------------------------------------  

 -------- “O Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira, vem 

requerer a esta Câmara Municipal autorização para colocação de publicidade estática, 

que se traduz em cerca de 15 cartazes alusivos ao Festival Internacional de Folclore 

dos Açores, que decorrerá no período compreendido entre 11 e 18 de agosto de 2019, 

pretendendo que a colocação dos mesmos seja a partir de meados de julho, em locais 

do nosso Concelho, de modo a que seja divulgado, a toda a população da ilha Terceira 

e, á semelhança de anos anteriores solicitam a isenção de pagamento de taxas. Mais 

requerem que esta Câmara Municipal não proceda à recolha do material de divulgação, 

dado que o mesmo será reutilizado no ano seguinte, evitando deste modo custos 

acrescidos no orçamento destinado à divulgação do evento e assumindo a total 

responsabilidade por retirar os referidos cartazes, após a conclusão do evento. -------------  

 -------- Tenho a informar que nos anos anteriores os referidos cartazes foram 

colocados nos seguintes locais: Zona da Marina, junto às escadas de aceso à 

Avenida Álvaro Martins Homem; Largo da Batalha; Zona Verde; Parque de 

Estacionamento junto ao antigo campo de futebol e Largo da Luz junto ao tribunal 

velho. Deverá o Cofit ser alertado que não é autorizada a colocação de cartazes nos 

postes de iluminação pública, tendo em conta o disposto na b), do nº2 do artigo 7º do 

Regulamento Municipal de Publicidade e em Estrada Regional, uma vez que carece de 

parecer da SRTT, bem como nos sinais de trânsito. ---------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto e salvo melhor opinião uma vez que o Comité 

Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira é uma Instituição de Utilidade 
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Pública e tendo em consideração que solicitam a isenção das taxas, o referido pedido 

deverá ser presente em reunião camarária, uma vez que nos termos da a) nº2 do 

artigo 5º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, podem estar 

isentos de taxas as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 

administrativa.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (20/07) PROCESSO N.º 01/2017/97 – ALDA DE FÁTIMA SILVA 

FERREIRA DOS SANTOS LEBRE – DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DE TAXAS: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 21 de março findo, de Alda de Fátima Silva Ferreira 

dos Santos Lebre, solicitando que lhe seja concedida a isenção do pagamento das taxas 

referentes ao processo n.º 01/2017/97, relativo à demolição, reconstrução e ampliação 

de habitação sita no Gaveto da Rua Gervásio Lima com a Rua do Jogo, desta freguesia e 

concelho, de acordo com a alínea i), do n.º 1, do art.º 6.º, do Regulamento Municipal de 

Taxas e Outras Receitas da Urbanização e da Edificação, bem como lhe seja ressarcido 

o valor pago até então.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 22 de março findo, da Secção de Obras Particulares – 

Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Serve a presente para informar que a particular, Alda Lebre, veio através do 

requerimento n.º 379/2019, datado de 21 de março de 2019, solicitar a V. Ex.ª, o pedido 

de isenção do pagamento das taxas referentes ao processo de demolição, reconstrução e 

ampliação de moradia, sito no Gaveto da Rua Gervásio Lima com a Rua do Jogo, 

freguesia de Santa Cruz, de acordo com a alínea i), do art.º 6.º, do Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas da Urbanização e da Edificação, publicado na 2ª 

série, do Diário da República através do Aviso n.º 9600/2009, de 14 de maio e ulteriores 

alterações, em virtude da obra em causa se localizar no centro histórico e núcleo 

consolidado da Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicita também o ressarcimento do valor pago de €425,76 (€143,83 referente à 

T.M.U. e €281,93 referente à emissão do alvará de construção), pagos através das guias 

de recebimento n.º(s) 491/2017, datada de 10 de janeiro de 2017 e 119/2019, datada de 

14 de fevereiro de 2019, respetivamente, tendo em conta que a mesma aquando do 

pagamento dos valores em questão, desconhecia de que poderia pedir a isenção do 

pagamento das taxas.” --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

das taxas bem como o ressarcimento do valor de 425,76€ já pago, conforme 

solicitado e nos termos e fundamentos da informação da Secção de Obras 

Particulares – Setor de Atendimento. -----------------------------------------------------------  
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 -------- (21/07) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE 

COMPRA DOS TRÊS PRÉDIOS RÚSTICOS SITOS NO CAMINHO DO 

FACHO DE SANTA RITA: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/391, datada de 3 de abril em curso, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que a 29 de março de 2019, foi celebrada a escritura pública de 

compra e venda de 3 prédios rústicos sitos no Caminho do Facho de Santa Rita, cuja 

minuta foi aprovada na reunião da Câmara Municipal e na sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, respetivamente de 17 e 28 de dezembro de 2018; -------------------  

 -------- Considerando que no ato da celebração da escritura, que se anexa, no Cartório da 

Drª Joana Pinheiro, houve a necessidade de se proceder a alguns ajustes à redação 

anteriormente apresentada; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar e submeter à Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória a escritura supra referida.” --------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação das 

alterações efetuadas à minuta da escritura, designadamente ao nível do terceiro e quinto 

outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda, que neste momento, a primeira prestação está paga, sendo que é 

necessário honrar o compromisso assumido, o qual até ultrapassa o atual mandato 

autárquico, ou seja, vai até dois mil e vinte e dois, tendo sido paga a primeira de quatro 

prestações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que também é necessário “fechar” o assunto junto do 

Governo da República, conforme o que está definido no Orçamento de Estado, bem 

como com o Governo Regional. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O ponto da situação com o Governo da República, neste momento, é a que 

merece maior preocupação, não por não acreditar na transferência, mas porque como o 

Governo da República, basicamente, mais mês menos mês, fica em gestão corrente e 

como é uma norma orçamental tem de ser executada naquele orçamento, aguarda-se que 

essa verba seja transferida antes do período anterior às eleições. ------------------------------  

 -------- Relativamente ao Governo Regional disse que, basicamente, neste momento, 

aguardam resposta da parte da Secretaria Regional da Solidariedade Social, mas 

também está bem encaminhado em termos daquelas que são as resoluções e as soluções.  

 -------- Do ponto de vista dos moradores, destacou que o que foi solicitado aos mesmos 

foi que, no mês de maio, voltassem a reunir com a Comissão dos Moradores para se 

começar a definir os critérios que, posteriormente serão presentes a reunião de Câmara e 

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

 -------- Salientou também que pretendia que isso estivesse concluído de modo a ser 

incluído na sessão da Assembleia Municipal a ter no lugar no mês de junho, apesar de 

entender que poderá ser difícil por uma questão de prazos legais, no entanto, o objetivo 

é ter o processo concluído até ao fim do ano, quer o loteamento, quer todas as 

deliberações da Assembleia Municipal, a fim de no próximo ano se poder estar a 

proceder às vendas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o motivo pelo qual foi pedido um 

adiamento da escritura, tendo o senhor Presidente confirmado esse pedido e justificou 
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que o mesmo foi feito porque, de alguma forma, para de algum modo se conseguir o 

máximo possível de documentação do lado do Governo da República e do Governo 

Regional. Não tendo sido aceite, do lado dos proprietários, fez-se a escritura com aquilo 

que é a informação que a Câmara Municipal tem disponível bem como com os 

compromissos existentes. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou, também, que esperava ter outros dados, mas da 

mesma forma como é um processo extremamente específico para o Município, e com 

muitas excecionalidades dentro do próprio processo, também para as outras entidades é 

excecional. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o compromisso do Governo da República 

é o que está plasmado no Orçamento de Estado, ou seja, não existe nada formal 

assinado entre a Câmara e o Governo da República, sendo que também não é 

expectável, em termos de valores, o que é que a Câmara vai receber desse eventual 

acordo. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre estas questões o senhor Presidente respondeu que não existe nada formal 

assinado, no entanto, o valor expectável é cerca de um milhão de euros, sendo que esse 

valor, para já, tem a concordância da parte do senhor Ministro do Ambiente, no âmbito 

de uma reunião realizada com o mesmo, porquanto o problema é o Orçamento de 

Estado, ou seja, por um lado resolve o problema mas por outro lado cria um problema, 

tendo em conta que é inserido no âmbito do Ambiente, sendo que no âmbito Habitação 

é difícil o enquadramento financeiro. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a própria lei do Orçamento de Estado não 

é clara em relação a esse apoio, isto não dizendo propriamente que haverá apoio à 

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

 -------- Quanto ao Governo Regional perguntou se existe algum contrato assinado, no 

sentido de compromisso com a Autarquia, tendo o senhor Presidente respondido que 

ainda não existe um contrato assinado, sendo que, nesta altura, aguarda-se resposta a um 

ofício enviado pelo Município à Secretaria Regional, mas também é algo que prevê 

brevemente resolvido. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quais os valores em causa nesse contrato, 

ao que o senhor Presidente respondeu que isso depende também de uma gestão futura 

do Município, ou seja, se o Município pretende receber tudo este ano ou faseado, mas 

isso dependerá ainda da parte da República porque caso se receba o total da República 

não é necessário receber o montante do Governo Regional, bastando receber no 

próximo ano. No entanto, uma coisa é certa, os moradores este ano não vão conseguir 

comprar porque não vai ser possível ter tudo pronto, pelo que este ano essa primeira 

prestação tem de ser suportada pelas entidades públicas, no próximo ano como 

provavelmente, vai ser o ano com mais vendas aos moradores aí será necessário exigir 

tanto às entidades públicas, sendo que nos anos seguintes terá de voltar a ser exigido a 

essas entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por fim, esclareceu que no final da operação dos quatro milhões espera-se que 

caberá cerca de um milhão a cada uma das entidades, um milhão ao Governo da 

República, um milhão ao Governo Regional, um milhão à Câmara Municipal e um 
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milhão aos moradores, que de acordo com o levantamento sócio-económico e dos 

valores das áreas serão, mais ou menos, estes valores. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que pelo que depreende não existe um 

compromisso formal assinado, nesse sentido, ao que o senhor Presidente esclareceu que 

existe a norma no Orçamento de Estado que é bem mais do que qualquer outro 

indicador, existem também deliberações, resoluções e normas no Orçamento Regional, 

sobre esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que, do ponto de vista do compromisso, o que 

existe é a norma do Orçamento de Estado, e uma resolução efetiva da Assembleia 

Regional, mas que nem fala diretamente na Câmara Municipal da Praia da Vitória. -------   

 -------- De seguida leu a norma do Orçamento do Estado e disse que não é a partir desta 

norma que se pode assumir um compromisso, tendo o senhor Presidente retorquido que, 

por exemplo, no ano passado quando saiu no Orçamento de Estado a norma do Fundo 

Ambiental só se efetivou o contrato no mês de agosto, pelo que tem de se aguardar. ------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que a sua questão tem a ver com aquilo com 

que o técnico da Câmara também chama a atenção e leu a seguinte informação: -----------  

 -------- «Considerando que não é possível efetuar qualquer pagamento, conforme dita o 

nº4 do artº45º da LOPTC (Efeitos do visto) "Os actos, contratos e demais instrumentos 

sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas cujo valor seja superior a (euro) 950 

000 não produzem quaisquer efeitos antes do visto ou declaração de conformidade." -----  

 -------- Informo que a realização do pagamento que ora se pretende é passível de 

responsabilidade financeira sancionatória conforme disposto na alínea b) do nº1 do 

artº65º da LOPTC "1 - O Tribunal de Contas pode aplicar multas nos casos seguintes: b) 

Pela violação das normas sobre a elaboração e execução dos orçamentos, bem como da 

assunção, autorização ou pagamento de despesas públicas ou compromissos."  

Também os pagamentos decorrentes deste contrato em anos futuros são passíveis da 

mesma responsabilidade financeira. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo que não cumpre o nº5 do artº5º e o nº1 do artº9º da Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro). --------  

 -------- Também informo que a violação direta de normas financeiras constitui 

fundamento para recusa de visto, segundo alínea b) do nº3 do artº44º da LOPTC  "3 - 

Constitui fundamento da recusa do visto a desconformidade dos actos, contratos e 

demais instrumentos referidos com as leis em vigor que implique: b) Encargos sem 

cabimento em verba orçamental própria ou violação directa de normas financeiras"; -----  

 -------- No orçamento para o ano de 2019 a dotação da rubrica do projeto "Legalização 

do Bairro Americano de Santa Rita - Santa Cruz" no valor de 1.100.000,00€ encontra-se 

com financiamento não definido. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o senhor Presidente não tinha mecanismos 

para poder assumir o compromisso, e questionou o senhor Presidente sobre esta 

situação, tendo o senhor Presidente respondido que se trata de um processo único com 

especificidades próprias, desde o início, quando colocaram a primeira pedra no Bairro 

de Santa Rita. Portanto o que nunca se percebeu foi que não houve nenhuma lei, nem 

nenhum enquadramento legal, no País, da mesma forma que tanto o Governo da 

República como o Governo Regional, têm dificuldades em tratar da sua parte 



 

 
Ata nº 7/2019 Página 27 de 28 
 

 

 

 

burocrática, da mesma forma o Município tomou medidas sem paralelo face a este 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda o senhor Presidente que caso se queira uma resposta clara 

àquilo que é o ordenamento jurídico português, relativamente ao Bairro Americano de 

Santa Rita, passa pela sua demolição integral. Como não é isso que entendem como 

solução adequada, mas sim que é possível encontrar outras soluções, naturalmente 

correndo riscos e com a firme certeza que é necessário dar uma solução às questões. -----  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a administração pública exige determinadas 

regras, nomeadamente, só é possível cabimentar a partir do momento que existe um 

compromisso efetivo de que é possível efetuar o cabimento. Salientou que compreende 

a urgência da situação, percebe que este era um processo que tinha de ser resolvido, 

sendo que os Vereadores do Partido Social Democrata nunca colocaram obstáculos à 

sua resolução, até votaram favoravelmente o empréstimo de médio e longo prazo, no 

entanto, neste caso, e na opinião dos Vereadores do PSD, foi-se longe demais por não se 

cumprir com todas as regras da contratação pública. --------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente citou uma frase de Francisco Sá Carneiro “A política sem 

risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha”. -----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que este processo, deveria ter sido presente, 

previamente, a reunião de Câmara, considerando que não está em causa uma escritura 

qualquer, sendo um compromisso plurianual também não tiveram conhecimento do 

mesmo, a não ser no âmbito do PPI mas também, desse ponto de vista, a Câmara 

enquanto órgão não foi devidamente auscultada. Assim, face àquilo que foram as 

explicações do senhor Presidente, declarou que os Vereadores do PSD votam contra a 

ratificação deste despacho, sendo que não estão contra a resolução do problema, mas 

efetivamente a forma como isto foi feito, nomeadamente, pelo desrespeito de normas 

contabilísticas.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

submeter à Assembleia Municipal para os devidos efeitos. ---------------------------------  

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges votaram contra. --------------------  

 

 

 ---------- 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 dezasseis horas e vinte 
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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: _________________________________________ 


