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ATA Nº 23 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO 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, 

Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola ------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -----------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos onze dias do mês de novembro 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, 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. ----------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- (01/23) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de novembro em curso, de Raquel Lemos Borges, 

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

com posteriores alterações, o gozo de 1 dia de férias, no dia 8 de novembro de 2019. -----  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (02/23) NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 

2020, DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS TERMOS 

DO ARTIGO 29º LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO - PROPOSTA: -----------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1488, datada de 6 de novembro em curso, da 

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

 -------- “Nos termos do artigo 29º Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, os mapas de pessoal constituem uma 

ferramenta de gestão de Recursos Humanos, nomeadamente no que se refere a uma 

planificação de atividades necessárias ao cumprimento da missão a que se destina a 

entidade. Este mapa de pessoal constitui parte integrante do Orçamento devendo todas 

as despesas com os respetivos Recursos Humanos estar nele previstas. ----------------------  

 -------- Assim, e dando cumprimento ao estipulado na Lei, nomeadamente o artigo 29º, 

em anexo se remete o Mapa de Pessoal com os postos de trabalho que esta Câmara 

Municipal considera essenciais para o desenvolvimento das respetivas necessidades. -----  

 -------- Para além dos referidos no Mapa de Pessoal, anexo à presente Nota Justificativa, 

torna-se necessário proceder à contratação por tempo indeterminado de indivíduos nas 

seguintes áreas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - 1 Assistente Técnico – na área funcional de Topografia, a ficar afeto à Divisão 

de Investimentos e Ordenamento do Território (procedimento concursal a decorrer); -----  

 --------  - 2 Assistentes Técnicos – a ficarem afetos à Divisão de Planeamento 

Estratégico e Relações Externas; (procedimento concursal previsto em 2019 mas não foi 

aberto); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - 2 Assistentes Técnicos – a ficarem afetos à Divisão Administrativa e Jurídica 

(um Assistente Técnico estava previsto em 2019 mas não foi aberto); -----------------------  

 --------  - 1 Assistente Técnico – a ficar afeto à Divisão de Infraestruturas e Logística;----  

 --------  - 15 Assistentes Operacionais – a ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e 

Logística, sendo que 2 são na área funcional de coveiro, 2 na área funcional de 

jardineiro, 4 na área funcional de auxiliar de serviços gerais, 3 na área funcional de 

cantoneiro, 1 na área funcional de canalizador, 1 na área de condutor de pesados e 

reboque, 1 na área funcional de eletricista e 1 na área funcional de pedreiro; ---------------  

 --------  - 5 Assistentes Operacionais – a ficarem afetos à Divisão de Recursos Humanos 

e Financeiros, sendo que 4 são na área funcional de auxiliares de serviços gerais e 1 na 

área funcional de auxiliar administrativo; ---------------------------------------------------------  

 --------  - 2 Encarregados – a ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e Logística; -----  

 --------  - 1 Técnico superior - ficar afeto à Divisão Administrativa e Jurídica na área 

funcional de Direito; ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - 1 Técnico superior - ficar afeto à Divisão de Recursos Humanos e Financeiros 

na área funcional de Economia, Gestão, Fiscalidade ou Contabilidade; ----------------------  

 --------  - Torna-se ainda necessário proceder ao regresso da Praia Ambiente, E.M. de 

cinco Assistentes Operacionais a ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e 

Logística.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo que os pontos constantes da ordem são respeitantes ao Plano e 

Orçamento, o senhor Presidente fez uma apresentação global e genérica dos vários 

pontos, destacando que o Orçamento para dois mil e vinte, da Câmara Municipal, reduz 
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a dívida, à semelhança do que já acontecia nos últimos anos, diminui impostos; aumenta 

o investimento, sendo clara e objetiva a capacidade de investimento que a Câmara 

Municipal tem tido; aumenta os apoios quer às Juntas de Freguesia, quer ao 

associativismo de forma bastante alargada e cria novos regimes de apoios. -----------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que tem sérias dúvidas relativamente à 

linha de financiamento de candidatura direta, que preveja a construção ou o apoio a 

requalificação de infraestruturas, porquanto não é isso que consta das orientações da 

Comissão Europeia, para o anterior quadro financeiro. Como tem conhecimento dos 

procedimentos de tudo o que são candidaturas diretas à Comissão Europeia, ou seja, a 

questão das parcerias europeias, tem dúvidas até que ponto é que a Câmara Municipal 

da Praia da Vitória, neste momento, se encontra em condições de ter parcerias europeias 

que satisfaçam os interesses que estão em causa. ------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, de uma forma global, da análise que fizeram, tendo em 

consideração o documento que foi apresentado pelo executivo, nas prioridades que 

constam, em termos de investimentos, ao nível das Grandes Opções do Plano, volta a 

constar, nomeadamente: a legalização do Bairro Americano de Santa Rita; a aquisição 

de vinte e oito fogos na Serra de Santiago e a questão da ciclovia. Assim, fazendo uma 

comparação com os últimos dois anos, as pessoas ao lerem este documento entendem 

que a prioridade de investimento da Câmara Municipal mantém-se desde há três anos, 

mas não é assim, porquanto, por exemplo, o parque empresarial das Lajes foi prioridade 

em dois mil e dezassete e neste documento a Câmara Municipal comunica aos seus 

munícipes que para este Orçamento é que o parque empresarial das Lajes é uma 

prioridade, quando as pessoas ainda não viram nada a ser feito relativamente ao mesmo.  

 -------- Prosseguiu dizendo que, independentemente da questão dos Fundos 

Comunitários, relativamente à ação da Câmara Municipal e tendo em conta as 

prioridades que os Vereadores do Partido Social Democrata entendem que deveriam ser 

tidas em conta para o próximo ano, até porque o senhor Presidente da Câmara, no dia 

das comemorações do dia da Cidade, anunciou uma agenda para a educação, esperavam 

por mais medidas nesta área. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que quinze mil euros destinados às escolas do primeiro 

ciclo, quando as escolas estão visivelmente a necessitar de manutenção, num ano que se 

apregoou que esta seria uma aposta, é muito pouco, e esta seria uma prioridade do PSD.  

 -------- Continuou destacando outra prioridade, que também foi mencionada pelo senhor 

Presidente, ou seja, a questão da rede viária, que no Orçamento a única certeza são 

cinquenta mil euros, sendo que esta também seria uma prioridade para os Vereadores do 

PSD, dado o visível estado de degradação das estradas do Município. Por outro lado, é 

anunciada, como prioridade, uma ciclovia, porém, apesar de ser um projeto também 

defendido pelos Vereadores do PSD, ser anunciado como prioridade quando a rede 

viária do Concelho se encontra no estado em que está, na sua opinião, chega a ser 

perverso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que as propostas dos Vereadores do PSD vêm todas neste sentido, 

ou seja, que se alterem estas prioridades, pois apesar destas não deixarem de ser 

importantes, são questões que foram prioridades em anos anteriores e, se não 
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resolveram entretanto, ou é porque é um processo contínuo, ou porque não foi possível 

resolvê-las em tempo útil, ou no tempo que o executivo se propunha desenvolvê-las. -----  

 -------- Destacou também que, no entender dos Vereadores do PSD, o valor transferido 

para as Juntas de Freguesia, no que se refere à questão da delegação de competências, 

continua a ficar aquém daquilo que as Juntas de Freguesia necessitam efetivamente, 

para mais com um dado adicional, ou seja, a questão dos contratos ocupacionais que o 

senhor Presidente diz que vai transferir mais cinco mil euros, ao ano, para fazer face a 

essa questão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação realçou que entendem que não é suficiente, e mais 

uma vez quando comparado com o valor que o senhor Presidente se propõe a transferir 

para a Empresa Municipal Praia Ambiente, no montante de cento e cinquenta mil euros, 

com a justificação da limpeza do centro urbano, comparação esta que também lhe 

parece perversa, tendo em consideração que na delegação de competências, nas Juntas 

de Freguesia, uma das questões é a limpeza das estradas municipais. ------------------------  

 -------- Assim sendo, os Vereadores do PSD propõem um valor adicional para as Juntas 

de Freguesia, até porque, de acordo com informação que lhe foi disponibilizada, os 

cinco mil euros que foram aprovados, em Assembleia Municipal, para serem 

transferidos para as freguesias, destinados a atividades extra no último ano, muitas das 

freguesias não o receberam. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à taxa de derrama, disse que não percebeu essa situação, 

porquanto em algumas rubricas do Orçamento está prevista essa taxa mas, pelo que 

entendeu, o executivo propõe-se a terminar com a mesma, exclusivamente, para as 

empresas sedeadas no Concelho, sendo que o PSD volta a apresentar a proposta de 

eliminação total da taxa da derrama no Concelho, por uma questão de atratividade do 

próprio Concelho, independentemente do setor em que as mesmas laborem. ---------------  

 -------- Relativamente à questão da Terceira Tech Island salientou que de acordo com 

este documento o Município da Praia da Vitória assume, a cem por cento, o valor de 

duas rubricas, designadamente em infraestruturas de acolhimento empresarial e 

reabilitação da infraestrutura e apoio à competitividade, e questionou o que está 

exatamente em causa e o que é que o Município da Praia da Vitória, neste momento, faz 

para o projeto Terceira Tech Island, se paga rendas na totalidade, se incentiva as 

empresas em termos fiscais, quais são os incentivos fiscais, em que é que a Praia da 

Vitória colabora com o Governo Regional neste aspeto, se a previsão para as empresas 

que se encontram no centro da Cidade é que se mantenham lá ou se, a curto/médio 

prazo, há a probabilidade de transferência para outro espaço, nomeadamente para o 

Bairro dos Americanos e qual é o projeto para o centro da Cidade a curto/médio prazo, 

tendo em consideração que estas empresas estão cá instaladas. Caso se verifique, 

efetivamente, uma transferência destas empresas para outros sítios, isso vai ter um custo 

para a Praia, pelo que questionou se existem medidas para mitigar esta transferência, 

caso a mesma se venha a verificar. -----------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida destacou as prioridades que também eram prioridades dos 

Vereadores do PSD, designadamente: a questão da rede viária; a questão da educação; a 

questão das Juntas de Freguesia; a questão da derrama como sinal positivo aos 

empresários, quer os que procuram o Concelho quer os que estão já sediados; a questão 
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da variável do IRS que volta a ser presente a reunião de Câmara e os Vereadores do 

PSD propõem uma redução para dois ponto cinco, como sinal positivo também às 

famílias, independentemente dos rendimentos que estas auferem. ----------------------------  

 -------- Ainda sobre as prioridades dos Vereadores do PSD salientou a questão do 

Orçamento Participativo, sendo que no primeiro ano o senhor Presidente disse que até 

estariam a ponderar num Orçamento Participativo por freguesia, o que poderia ser 

também interessante para se desenvolver outros investimentos nas freguesias. No ano 

passado voltou a referir esta questão e o senhor Presidente adiou a situação, sendo que 

este ano volta a não constar esta rubrica no Orçamento, pelo que solicitou um 

esclarecimento em relação a isto. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou alguns esclarecimentos designadamente 

quanto às receitas provenientes de transferências correntes que na designação PO 

Açores 2020, para o ano 2020, está inscrito o valor de zero, como estão a decorrer 

candidaturas e estes Fundos estão aprovados, questionou porque motivo isto acontece, 

tendo o senhor Presidente respondido que o Município não vai receber nada de 

transferências correntes, do PO Açores 2020, em dois mil e vinte.----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é o valor referente aos contratos 

ARAAL com o Governo Regional, ou seja, neste momento os contratos que o 

Município tem e que poderá vir a ter no próximo ano que estejam inscritos neste 

documento, qual o valor global desses contratos. ------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente relativamente às intervenções que foram feitas disse que 

acha surreal o que foi dito, porquanto o mesmo não coincide com aquela que tem sido a 

estratégia do PSD, a qual defende que o Município está com uma Câmara falida, em que 

iria haver um aumento brutal de impostos, nomeadamente, do IMI e da derrama, tudo 

isso por uma má gestão por parte do PS, sendo que as mesmas pessoas que dizem isso, 

ou seja, que a Câmara não tem capacidade de investimento, estão numa reunião de 

Câmara a solicitar reduções de impostos e a pedir mais investimento. -----------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu esclarecendo que, relativamente ao Parque 

Empresarial das Lajes ou outra questão qualquer, para se fazer uma candidatura, 

primeiro tem de estar inscrita no Plano e Orçamento, submetê-la, ter aprovação, ir a 

visto do Tribunal de Contas, o que entre outros procedimentos, até se fazer a 

candidatura decorre cerca de dois ou três anos, e isso não acontece só na Câmara da 

Praia. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou, ainda, que o Parque Empresarial das Lajes, no eixo da atividade 

empresarial destinado às autarquias, é a maior candidatura que uma autarquia dos 

Açores fez, ou seja, não há outra autarquia a conseguir ter a melhor utilização desse 

eixo de Fundos Comunitários, do que esta Câmara Municipal. Neste momento, o 

financiamento está cem por cento garantido, com os oitenta e cinco por cento aprovados 

e os quinze por cento já com o visto do Tribunal de Contas para a sua execução, sendo 

que, neste momento, a Câmara tem os meios financeiros em conta para executar todo o 

pacote de fundos comunitários aprovados. A partir desta etapa é necessário continuar a 

proceder às aquisições de terrenos, sendo que ainda não foi possível concluir a aquisição 

de todos os terrenos, considerando que isso depende da negociação dos acordos, caso a 

caso, se alguém não quiser vender o seu terreno terá de se avançar para uma 
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expropriação pública, o que faz com que o processo leve mais um ano ou um ano e 

meio. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível dos Fundos diretos de Bruxelas, o senhor Presidente referiu que o que a 

Vereadora Cláudia Martins disse é verdade, mas também poderia ter dito que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória é a única Câmara dos Açores que tem a melhor execução 

e a única que tem um excelente exemplo de execução de uma candidatura direta a 

Bruxelas que foi o projeto LIFE dos pauis e da recuperação ambiental dos pauis. ---------   

 -------- Prosseguiu dizendo que até se pode comparar com uma simples candidatura à 

GRATER, das próprias Juntas de Freguesia, por exemplo a Junta de Freguesia das Lajes 

tem inscrito no seu Plano e Orçamento, há vários anos, a obra do Museu de Carnaval, o 

que é natural, porquanto para se poder fazer a candidatura e outros procedimentos, tem 

de se inscrever no Plano e Orçamento. ------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à comparação da ciclovia com a questão da rede viária, 

explicou que a ciclovia é cofinanciada e a rede viária não é, pelo que, a ciclovia foi 

contemplada com verbas cofinanciadas, sendo que se for a verificar a percentagem que 

é excecionada ao endividamento, para a execução da mesma, o peso no corrente é zero e 

o peso no endividamento da Câmara também é zero. -------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins retorquiu que a gestão de uma autarquia não se 

pode limitar aos Fundos Comunitários, nem ficar refém dos mesmos. -----------------------  

 -------- Relativamente ao Terceira Tech Island o senhor Presidente esclareceu que ao 

nível de cooperação o executivo faz de tudo desde a limpeza, manutenção, pintura, 

mudanças, entre outros, ou seja, o executivo presta um apoio direto a essas empresas, 

considerando que as mesmas têm criado, muito e bom, emprego no Concelho. ------------  

 -------- Sobre a hipótese do Terceira Tech Island sair para outras zonas, disse que 

acreditam que o mesmo vai continuar a crescer, sendo que a sua capacidade de 

crescimento vai extravasar o centro histórico da Praia da Vitória, aliás algumas 

empresas estão com dificuldades em estarem nos espaços que estão por necessitarem de 

mais área. Desse modo, a ideia é o centro da Cidade servir para uma incubadora e à 

medida que as empresas forem crescendo irem se deslocalizando para outras áreas, 

sendo substituídas por outras empresas pequenas. -----------------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que, no seu entender, o objetivo do Terceira Tech Island 

vai manter-se e vai continuar a crescer. ------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão da derrama, referiu que o que a Vereadora Cláudia Martins 

disse é algo que no concelho de Angra do Heroísmo nem é discutível, sendo que a 

proposta apresentada nesta reunião é muito mais benéfica do que a que é apresentada 

em Angra do Heroísmo, a qual nem gera qualquer discussão. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que o senhor Presidente não compara com o 

concelho de Angra quando, por exemplo, fala dos apoios às Juntas de Freguesia.----------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente disse que pode comparar com os apoios 

às Juntas de Freguesia, porquanto para além da mão-de-obra disponibilizada às Juntas 

de Freguesia, estas ainda vão receber um valor, no âmbito das delegações de 

competências, superior ao que alguma vez foi dado, para além do que, as infraestruturas 

públicas da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em cada uma das freguesias, não 
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são comparáveis com as deste Município, como, por exemplo, as creches, os pavilhões e 

as infraestruturas desportivas. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível da agenda para a educação no futuro, o senhor Presidente informou que 

o que foi dito no dia das comemorações do vinte de junho, está praticamente tudo 

implementado e que as obras serão feitas de acordo com os calendários da sua 

execução. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência às atividades destacou que falta o centro de estudos da Escola 

Profissional, sendo que, a mesma, está a ultimar o projeto para se avançar mas, no 

entanto, a esmagadora maioria das medidas já estão em curso ou a serem 

implementadas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por fim, realçou que, perante a visão dos Vereadores do PSD de que vinha aí um 

aumento brutal de impostos e apesar de não conseguir ver isso neste Plano e Orçamento, 

agora, essas mesmas pessoas, vêm propor reduções significativas de impostos e não são 

capazes de votar a favor de um apoio de mil euros para a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou questionando como é possível solicitar que se abdique de cerca de 

meio milhão de euros, referente aos cinco por cento do IRS, bem como se pede que as 

empresas que não têm sede no Concelho fiquem isentas de derrama, mas depois, quando 

é proposto um pequeno apoio, alegam que existe uma indefinição jurídica e financeira 

da Câmara Municipal e que, como está muito endividada, não se pode deliberar um 

apoio de mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual o valor dos contratos ARAAL com o 

Governo Regional. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E quanto à rubrica do Orçamento referente a outros investimentos, que totalizam 

um milhão e quinhentos mil euros, disse que é uma rubrica completamente vaga e que 

nada diz sobre a matéria, pelo que gostaria de ser esclarecido sobre que investimentos 

são esses. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante ao Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória e 

como desconhecem esse Regulamento, o qual, provavelmente, será discutido no 

próximo ano, questionam o que, concretamente, está em causa e qual o objetivo desse 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao investimento nas escolas do primeiro ciclo, também solicitou 

um esclarecimento, tendo em conta que o que está previsto nas Grandes Opções do 

Plano, para dois mil e vinte, tem a ver com o apoio às bolsas de estudo, no valor de 

trinta e sete mil euros, com um financiamento não definido e com escolas do primeiro 

ciclo, com financiamento não definido. ------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, por várias vezes, foi abordado em reunião de Câmara a 

questão do bar do Abismo dos Biscoitos, mas nas Grandes Opções do Plano não consta 

nenhum investimento naquele bar, tendo questionado como vai ser levado a efeito e 

qual a rubrica em que está incluído. ----------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à reabilitação de infraestruturas de apoio e à competitividade, 

no valor de trezentos e cinquenta mil euros, com financiamento definido, perguntou 

quais são as infraestruturas que estão em causa, ao que o Vereador Tiago Ormonde 

respondeu que são as infraestruturas afetas ao Terceira Tech Island. -------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que está prevista a questão do Parque de 

Campismo de Santa Cruz e como já houve discussões em que se alegou que não podia 

ser Parque de Campismo mas sim zona de Campismo e que não podia funcionar o ano 

todo, tendo em conta o projeto LIFE CWR, perguntou se este Parque de Campismo vai 

avançar ou se isto se refere apenas a melhoramentos na Zona de Campismo de Santa 

Cruz. - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De seguida o senhor Presidente respondeu a estas questões, designadamente: -----  

 --------  - Valor dos contratos ARAAL, página vinte e quatro do Orçamento, em receita 

da Região Autónoma dos Açores, dois mil e vinte, no montante de um milhão 

quinhentos e treze mil seiscentos e cinquenta euros, sendo que este valor é superior ao 

previsto para dois mil e dezanove e isso acontece porque o Terceira Tech Island cresceu 

acima das expetativas. --------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Outros investimentos é uma classificação económica onde se inclui tudo 

aquilo que não se encontra nas outras rubricas. --------------------------------------------------  

 --------  - O Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória é um novo 

Regulamento e, para além deste, está previsto também outro novo Regulamento, 

designado “Aprender a Ensinar na Praia da Vitória”, destinado à viola da terra e às 

filarmónicas, sendo que o primeiro Regulamento tem a ver com a manutenção das 

infraestruturas do associativismo, também ao nível da mobilidade, das viaturas, entre 

outros apoios que têm sido deliberados e destina-se a fazer face e a dar resposta a esses 

apoios.------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Escolas – aqui não está em causa a manutenção corrente, ou seja, ao nível de 

pinturas, nem das infiltrações, mas sim as intervenções mais significativas, sendo que 

essa questão se encontra com financiamento não definido, considerando que vai ser 

executado mediante empréstimo de médio e longo prazo, porque as escolas, no atual 

Quadro Comunitário, também não são cofinanciadas; além disso, o parque escolar do 

primeiro ciclo da Praia da Vitória não fica atrás da média regional e nem mesmo nos 

relatórios da Inspeção Regional da Educação está referenciado o que quer que seja. ------  

 -------- Destacou ainda o aumento de vinte e cinco por cento ao nível das bolsas de 

estudo, que é um valor, na sua opinião, bastante positivo. --------------------------------------  

 --------  - Bar do Abismo dos Biscoitos – não se encontra nos documentos, à semelhança 

de outras áreas e zonas balneares específicas, sendo que o investimento encontra-se todo 

na rubrica das Zonas Balneares e, quanto ao Bar do Abismo, referiu que o objetivo é 

que, ainda este ano, tenha início a intervenção. --------------------------------------------------  

 --------  - Terceira Tech Island – como já referiu, que em termos de receita e despesa, a 

previsão é para ser cerca de seiscentos mil euros. ------------------------------------------------  

 -------- De seguida o senhor Presidente mencionou quais os investimentos que se 

encontram em outros investimentos, os quais se encontram no resumo orçamental das 

Grandes Opções do Plano (página catorze), no valor de um milhão quinhentos e 

quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco euros. -----------------------------------------  

 --------  - Parque de Campismo de Santa Cruz – o objetivo é protocolar com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz, que está disponível para esse efeito, pelo valor de quinze mil 

euros, sendo que esta vai ser uma experiência, considerando que a Cooperativa Praia 

Cultural geria aquele espaço por esse valor por uma semana e que o objetivo é pôr 
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aquela infraestrutura a ser utilizada durante todo o ano e a ser gerida pela Junta de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao mau estado da rede viária, o senhor Presidente esclareceu que 

setecentos e cinquenta mil euros no mandato anterior davam para executar três milhões 

de euros em rede viária, porque era possível candidatar a Fundos Comunitários.-----------  

 -------- Prosseguiu dizendo que é verdade que algumas vias municipais estão em mau 

estado, mas as dos outros concelhos também estão e até as regionais se encontram no 

mesmo estado, porquanto o investimento caiu significativamente, sendo que, no anterior 

Quadro Comunitário, comparativamente com este, neste momento e nos Açores, os 

municípios já teriam investido cerca de noventa milhões de euros na rede viária, pelo 

que estão todos abaixo daquilo que é o investimento em rede viária; assim sendo, espera 

que o Governo da República tenha a sensibilidade de, no próximo Quadro Comunitário, 

incluir, para as autarquias, a rede viária. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins defende que, apesar de compreender a questão do 

aproveitamento dos Fundos Comunitários, os quais têm, obviamente, de ser potenciados 

e ainda bem que existem, entende, no entanto, que o sinal que se está a transmitir às 

pessoas é que a gestão autárquica e as prioridades da Câmara estão limitadas às 

prioridades de um Quadro Financeiro Comunitário e isso não pode acontecer. -------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, até quando circula com o seu automóvel, paga o 

Imposto Único de Circulação, sendo que esse imposto se destina à manutenção das 

estradas e que, face a esta situação e se o Município prevê, neste Orçamento, arrecadar 

uma receita de trezentos e oitenta e nove mil euros, pergunta então, por que motivo esse 

montante, pelo menos, não é investido nas principais estradas do Concelho. ----------------  

 -------- Salientou ainda que, considerando que não é possível identificar uma estrada que 

esteja em boas condições de manutenção, dando como exemplo a estrada do aeroporto e 

que, simultaneamente, é anunciado um investimento numa ciclovia, apesar de se pagar 

imposto destinado à manutenção das estradas, nestes documentos estão inscritos apenas 

cinquenta mil euros para este fim. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente realçou que ficaria muito feliz, à 

semelhança de outros autarcas, se o Imposto Municipal de Circulação fosse suficiente 

para, todos os anos, cobrir a limpeza e pintura das vias municipais, para colocar o 

asfalto frio e quente, para além de outras situações que venham a surgir como, por 

exemplo, acidentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à Estrada do Aeroporto, o senhor Presidente lembrou que foi 

uma empreitada discutida em reunião de Câmara, a qual foi lançada em dezembro de 

dois mil e dezoito e que é, aliás, a maior candidatura de uma câmara municipal a Fundos 

Comunitários, que é a empreitada da Praia Ambiente e que vai asfaltar o troço entre o 

Aeroporto e a Igreja de Santa Luzia, bem como a Ladeira de Santa Rita. --------------------  

 -------- Referiu ainda que a ciclovia é uma candidatura a Fundos Comunitários, sendo 

que os quinze por cento não contam para o endividamento municipal, apesar de se 

questionar este investimento em detrimento de investimentos na rede viária, mas se for 

fazer investimentos na rede viária, tem de se recorrer a empréstimos bancários, os quais 

contam para o endividamento municipal; assim sendo, não sabe se os Vereadores do 

PSD concordam que se recorra a empréstimos bancários, porquanto e para uma Câmara 
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que está muito endividada, segundo a posição do PSD, certamente não concordam que 

se recorra a mais endividamento; além disso, os trezentos mil euros provenientes do 

Imposto Único de Circulação nem são suficientes para a manutenção das vias 

municipais, por isso, a intervenção na rede viária sempre foi assegurada pelos Quadros 

Comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu sugerindo que os Vereadores do PSD indiquem 

onde é possível arrecadar mais receitas para efeitos da rede viária municipal, tendo a 

Vereadora Cláudia Martins retorquido que continua a fazer-lhe confusão estas 

transferências de milhões para a Cooperativa Praia Cultural sem estarem devidamente 

descriminadas as atividades e também não consegue perceber os cento e setenta e cinco 

mil euros com o contrato programa para a Praia Ambiente. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio dizendo que as estradas do município são 

como as casas particulares, isto é, se não for feita a conservação, quando se for fazer o 

investimento, atendendo ao estado de degradação, o mesmo tem de ser avultado, 

passando-se o mesmo com as estradas do Concelho. --------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que o senhor Presidente está “preso” a uma situação que é a 

dos Fundos Comunitários, ou seja, não se faz nada neste Município que não seja no 

âmbito dos Fundos Comunitários e até parece que, no dia em que se acabarem os 

Fundos Comunitários, não se faz mais nada no Concelho; esses fundos são importantes, 

trazem capital importante e produzem investimento importante, mas é necessário ter 

cuidado com esse discurso dos Fundos Comunitários porque até parece que não existe 

orçamento municipal, como não houvesse receita municipal, como se o Município não 

tivesse capacidade de produzir investimento sem recorrer aos Fundos Comunitários. -----  

 -------- Referiu ainda que o que aconteceu às estradas do Concelho foi que, quando se 

acabaram as comparticipações dos Fundos Comunitários, deixou de se investir nas 

estradas, aliás, o que está a acontecer no centro da Cidade, deve-se aos Fundos 

Comunitários porque, tirando essa parte cofinanciada pelos Fundos Comunitários, tudo 

o resto parou desde dois mil e catorze, altura em que se fez um empréstimo para a rede 

viária mas, daí para a frente, tudo parou, à exceção do centro da Cidade, sendo que 

cinco anos é muito tempo, pelo que as estradas ficaram em mau estado de conservação, 

sendo evidente que o orçamento para esse fim, agora, é de cerca de dois milhões de 

euros; no entanto e na sua opinião, não é o recurso ao endividamento bancário que 

resolve a questão, porque, mais uma vez, levará mais de dez ou vinte anos a pagar uma 

situação que, dali a cinco ou seis anos, estará outra vez a necessitar de intervenção, o 

que não é viável, sendo, portanto, necessário mudar um pouco este paradigma, referindo 

ainda que existem Câmaras Municipais que estão a colocar nos seus orçamentos, 

investimento em estradas através de fundos próprios do município, para poderem fazer 

face a esta situação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face a isso realçou que, no seu entender, era necessário todos os anos encontrar, 

dentro do Orçamento do Município, uma verba que fosse afeta à rede viária e isso não 

está a acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos Fundos Comunitários, mais propriamente os investimentos, o 

Vereador Rui Espínola destacou que estão quatro grandes investimentos a decorrer, 

designadamente: a rede de águas; a questão da Muralha que foi adjudicada 
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recentemente; o parque empresarial e a questão da ciclovia; sendo que para estes 

investimentos o esforço do Município são quatrocentos mil euros. ---------------------------  

 -------- Terminou referindo que está em discussão um documento que, naturalmente, é 

previsional, ou seja, um documento com previsões que não se sabe se vão acontecer e 

que está dependente de uma série de candidaturas a Bruxelas mas que, para além disso, 

existe um aumento de dez por cento na receita relacionada sobretudo com o Terceira 

Tech Island e com os contratos ARAAL com o Governo Regional, bem como com as 

transferências do Governo da República no âmbito do Fundo Social Municipal. -----------  

 -------- No que se refere às estradas voltou a referir a necessidade de se mudar esse 

paradigma e que, caso não seja alterado, daqui a quatro ou cinco anos será novamente 

necessário recorrer a empréstimos de médio e longo prazo. ------------------------------------  

 -------- Em relação à Cooperativa Praia Cultural, o Vereador Rui Espínola questionou o 

significado do termo “funcionários help”. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que são funcionários de programas de 

emprego que foram integrados no Quadro, sendo que existe apoio, por determinado 

tempo, para esse fim. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou também se existe algum contrato de 

cooperação financeira entre a Cooperativa Praia Cultural e a Associação Salão Teatro 

Praiense, tendo o Vereador Carlos Armando Costa respondido negativamente. ------------  

 -------- Relativamente à Praia Ambiente, o Vereador Rui Espínola perguntou se está 

implícito nestes documentos o aumento do tarifário para o próximo ano, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde respondido que não está previsto um aumento do tarifário. ----  

 -------- Ainda sobre o Bar do Abismo, o Vereador Rui Espínola referiu que o senhor 

Presidente respondeu que isso estava incluído na requalificação das zonas balneares, 

sendo que nessa rubrica nas Grandes Opções do Plano, constam oitenta mil euros, 

questionando se é com esse montante que vai ser levado a efeito essa obra, tendo o 

senhor Presidente respondido afirmativamente. --------------------------------------------------  

 -------- Face a essa situação, o Vereador Rui Espínola referiu que, além dessa 

intervenção, existem outras zonas balneares para requalificar e, com oitenta mil euros, 

fazendo a obra do Bar do Abismo, a sua questão é em termos do montante disponível, 

ao que o senhor Presidente respondeu que ao nível do investimento e da empreitada, o 

valor sai dessa rubrica, mas o restante sai do investimento corrente. -------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o motivo pelo qual não consta a designação 

da requalificação do Bar do Abismo se é assim tão óbvio, ao que o senhor Presidente 

respondeu que, precisamente porque tudo o que é investimento vai de forma genérica, 

considerando que não é possível prever se vai ser necessário fazer outros investimentos 

urgentes em zonas balneares e se no Orçamento estiver com a designação de 

recuperação do Bar do Abismo, não poderá ser utilizado para outras situações sem ser 

no âmbito de uma alteração orçamental. -----------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins apresentou as propostas de alteração 

dos Vereadores do Partido Social Democrata, que fazem parte integrante desta ata: -------  

 -------- Inscrição do montante de cem mil euros, destinado à manutenção das Escolas do 

1.º Ciclo do Concelho da Praia da Vitória, tendo a Vereadora Cláudia Martins 
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esclarecido que este montante pode ser proveniente do montante em causa do contrato-

programa com a Praia Ambiente. -------------------------------------------------------------------  

 --------  - Concordância com uma participação variável no IRS de 2,5% relativamente 

aos rendimentos de 2019 a cobrar em 2020. ------------------------------------------------------  

 --------  - Manutenção da Rede Viária do Concelho com um valor proporcional à receita 

obtida com o Imposto Único de Circulação em 2020, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que o valor da receita do imposto em causa é gasto na Rede Viária. -----------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins solicitou que lhes fosse facultada essa informação 

em detalhe. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Eliminação da taxa de derrama do Município da Praia da Vitória. -----------------  

 --------  - Apoios no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia 

do Concelho da Praia da Vitória, transferência de um montante destinado ao 

desenvolvimento de investimentos e atividades do interesse de cada Freguesia, 

correspondente a 25% do valor que estas recebem do Fundo de Financiamento das 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Inscrição de uma verba de 50 mil euros destinada ao desenvolvimento do 

Orçamento Participativo Municipal da Praia da Vitória, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que essa situação já se encontra contemplada no orçamento corrente. ---------  

 -------- Relativamente à proposta de apoio às escolas em detrimento do apoio à Praia 

Ambiente no âmbito do contrato programa, o senhor Presidente questionou o que se vai 

fazer aos recursos humanos que já estão na Praia Ambiente, ao que a Vereadora Cláudia 

Martins respondeu que não compreende esta questão do senhor Presidente, de 

transferência dos cento e setenta e cinco mil euros para a Praia Ambiente quando, 

supostamente, esta é uma Empresa Municipal que ainda recentemente foi apresentado 

em reunião de Câmara que estava a dar lucro. ----------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão, o senhor Presidente esclareceu que o mesmo acontece com 

as Juntas de Freguesia que também são uma entidade autónoma e usufruem de 

programas da Câmara, sendo que neste momento está um conjunto de colaboradores da 

Câmara Municipal que se encontram, no âmbito de programas ocupacionais, a 

desempenhar funções na Praia Ambiente. ---------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à taxa de derrama e ao apoio às Juntas de Freguesia, o Vereador 

Rui Espínola referiu que, no seu entender, é engraçado que as propostas dos Vereadores 

do PSD sejam depreciadas mas, após um ano ou dois, essas propostas são retomadas 

para se assumir a autoria das mesmas. -------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu relembrando que o PSD sempre foi contra a aplicação da taxa de 

derrama desde que a mesma foi criada neste Concelho e o PSD sempre votou contra a 

taxa em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às Juntas de Freguesia, referiu que este assunto também já foi muito 

debatido desde que iniciaram funções e, quando foi discutido o primeiro Orçamento, os 

Vereadores do PSD propuseram que fosse inscrita uma verba de cinco mil euros para 

atribuir às Juntas de Freguesia do Concelho, tendo sido dito, nessa altura, que a proposta 

não fazia sentido, tendo em conta que as Juntas de Freguesia tinham muito dinheiro, que 

tinham um financiamento autónomo e que as mesmas tinham de contar com as verbas 
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que tinham disponíveis mas, no entanto, este ano aparece o montante de cinco mil euros 

destinado às Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, na altura que apresentaram a proposta de apoio de cinco mil 

euros às Juntas de Freguesia, a mesma foi considerada injusta porque tratava todas as 

Juntas de forma igual, sendo que a proposta deste ano dos Vereadores do PSD é que 

esse apoio seja em função do Fundo de Financiamento das Freguesias, para que não 

haja essa distinção entre todas, ou seja, não haja nenhum critério subjetivo de injustiça.--  

 -------- Continuou dizendo que a medida que apresentaram anteriormente e que não foi, 

então, considerada uma boa medida é, atualmente, uma boa medida e salientou que 

ainda bem que as Juntas de Freguesia vão receber este apoio. ---------------------------------  

 -------- Referiu também que não partilha a ideia de que este seja o Município que mais 

apoios dá às Juntas de Freguesia, porque isso significa não ter noção do que existe nesta 

região, sendo que a Câmara da Praia é, aliás, vista como sendo a pior Câmara da região 

no apoio às suas Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que a proposta de apoio às Juntas de Freguesia resultou de 

uma proposta do PSD e, quanto à proposta de derrama, a posição do PSD sempre foi a 

mesma desde o início. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao apoio para as Juntas de Freguesia, o senhor Presidente 

explicou que esse apoio vem na sequência do que os Presidentes das Juntas de 

Freguesia sempre disseram que seria a solução para o fim dos programas operacionais e 

que os cinco mil euros têm de ser justificados, por cada Junta de Freguesia, em recursos 

humanos, sendo que, desde o início, a regra foi de dois recursos humanos para cada 

Junta de Freguesia e que isso não está relacionado com as delegações de competências 

porque esses recursos estão ao serviço das Freguesias. -----------------------------------------  

 -------- Posteriormente, surgiram alguns projetos isolados, como por exemplo, a questão 

do atendimento agrícola nas Fontinhas, entretanto alguns desses recursos foram saindo, 

sendo que atualmente não existe uma regra igual para as Freguesias; assim sendo, como 

os programas ocupacionais vão terminar, vai ser atribuído um apoio de cinco mil euros, 

igual para cada Junta de Freguesia e cada Junta de Freguesia vai gerir esse valor, em 

recursos humanos, como entender. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre as propostas apresentadas o senhor Presidente referiu que não encontra um 

equilíbrio entre a redução de receitas com o aumento de despesa propostas, pelo que ao 

serem aprovadas no Orçamento não teria esse equilíbrio entre a receita e a despesa. ------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na parte da Cooperativa Praia Cultural 

existe uma verba de vinte e sete mil euros de receita de creches e questionou se esta 

verba provém das creches que são geridas diretamente pela Cooperativa, ou seja, Cabo 

da Praia, São Brás e Agualva, sendo que as restantes estão concessionadas. ----------------  

 -------- Relativamente à creche das Lajes, que é uma creche concessionada, o Vereador 

Rui Espínola disse que a Câmara concessiona o espaço mas o edifício não é da Câmara, 

tendo o senhor Presidente esclarecido que a Câmara tem contratualizado o direito de 

utilizar o edifício, mediante um protocolo. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu perguntando como é que o Município faz uma 

concessão de um espaço que não é seu, ao que o senhor Presidente respondeu que essa 
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situação está contratualizada à semelhança das utilizações das infraestruturas 

desportivas e do parque habitacional. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou que esse contrato fosse remetido aos 

Vereadores do Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola esclareceu que esse contrato já tem 

alguns anos, o que significa que o mesmo foi elaborado antes da reformulação do setor 

empresarial local, efetuada recentemente, sendo que anteriormente era concessionado 

um espaço que era propriedade de uma Empresa Municipal cujo dono, o Município, 

dispunha de uma parte do capital municipal e que neste momento está a ser 

concessionado um espaço para o qual o Município já não tem relação jurídica com essa 

associação, pelo que a sua questão é como é que atualmente se concessiona um espaço 

que juridicamente não é do Município, tendo o senhor Presidente respondido que isso 

está contratualizado. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o contrato de concessão do imóvel não é 

entre o Município da Praia da Vitória e a concessionária mas sim entre a Associação 

Salão Teatro Praiense e a concessionária e questionou qual a explicação para essa 

situação, tendo o senhor Presidente respondido que todos os contratos da Associação 

Salão Teatro Praiense foram assumidos pela Cooperativa Praia Cultural, com todos os 

direitos e regalias. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Explicou, ainda, o senhor Presidente que a Cooperativa Praia Cultural assumiu 

as posições contratuais da ASTP nessas e noutras matérias. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual a explicação para que essa Associação 

tenha uma série de património que é utilizado pelos munícipes mas cujo Município não 

transfere qualquer verba por essa utilização, sendo que, no seu entender, esta é uma 

situação muito estranha. ------------------------------------------------------------------------------   

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

submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas a) e o), do n.º 

1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 29.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/23) ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2020 - PROPOSTA: ------------------------------------  

 -------- Presente a proposta de Atualização das taxas e outras receitas municipais, para o 

ano de 2020, a qual faz parte integrante do Orçamento e Grandes Opções do Plano do 

Município da Praia da Vitória, para o ano de 2020 (página 102), do seguinte teor: --------  

 -------- “De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 66º do Regulamento Municipal de 

Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação e o n.º 1 do artigo 2º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a atualização anual das 

taxas é efetuada de acordo com a taxa de inflação, mediante a aplicação do índice de 

preços ao consumidor publicado pelo Serviço Regional de Estatística, relativo aos 

últimos 12 meses disponíveis. -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- Refere o n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que os 

orçamentos anuais das autarquias locais podem atualizar o valor das taxas estabelecidas 

nos regulamentos de criação respetivos, de acordo com a taxa de inflação. -----------------  

 -------- A taxa de inflação verificada no período em causa foi de 0,21 pontos 

percentuais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se que, para 2020, as taxas previstas nos regulamentos 

mencionados anteriormente, sejam atualizadas em 0,21%.” -----------------------------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal de acordo com o disposto no n.º 1, do 

artigo 9º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, em conjugação com a alínea b), 

do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------  

 

 

 -------- (04/23) CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO, SOB 

A FORMA DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO MONTANTE DE DOIS 

MILHÕES DE EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE O ANO DE 2020 - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1464, datada de 30 de outubro findo, do Vereador 

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

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

 -------- 1. A sazonalidade de cobrança de receita regular municipal potencia 

desequilíbrios na gestão da tesouraria que importa salvaguardar; -----------------------------  

 -------- 2. O maior esforço de tesouraria da parte do Município relativamente ao 

processo de aquisição dos terrenos do Bairro de Santa Rita/Bairro dos Americanos; ------  

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

das entidades intermunicipais, prevê o financiamento bancário de curto prazo como 

instrumento para ocorrer a dificuldades de tesouraria; ------------------------------------------  

 -------- 4. O artigo 50º n.º 1, do referido diploma, estipula a obrigatoriedade do seu 

integral reembolso até ao final do exercício económico em que são contratados; ----------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) nº1 do artigo 19º da 

Resolução do Tribunal de Contas nº 14/2011 de 16 de agosto, delibere: ---------------------  

 -------- 1) A contração de financiamento de curto prazo, sob a forma de conta corrente, 

até ao valor de 2.000.000€ (dois milhões de euros) a movimentar durante o ano de 2020;   

 -------- 2) A seguinte comissão de abertura e análise das propostas: Carlos Rocha, 

Sandra Nunes, Ricardo Toste, Ana Aguiar (suplente), Manuela Nunes (suplente).” -------  

 -------- No que se refere ao processo de aquisição de terrenos do Bairro de Santa 

Rita/Bairro dos Americanos, o Vereador Rui Espínola disse que este ano foi inscrito, no 

Orçamento, um milhão e cem mil euros como financiamento definido, e questionou se 

já existe algum contrato assinado nesse sentido, tendo o senhor Presidente respondido 

que não existe o contrato assinado porque tem de haver sempre a declaração no 

Orçamento de Estado, mas está no Fundo Ambiental, ou seja, já existe o compromisso. --  

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

apreço.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (05/23) PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS 

RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DE 2020 A COBRAR EM 2021 – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1467, datada de 31 de outubro findo, do Vereador 

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

 -------- “Os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 

relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. ---------------------------------------  

 -------- Considerando que a referida participação depende de deliberação sobre a 

percentagem de IRS pretendida pelo município, conforme definido no n.º 2 do artigo 

26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia municipal, sob proposta da 

câmara municipal, deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários; --------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a concordância com uma participação variável 

no IRS de 5%, relativamente aos rendimentos de 2020 a cobrar em 2021, nos termos 

previstos no n.º 1 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, e submeter a aprovação da 

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola apresentaram uma 

contraproposta, que faz parte integrante desta ata, a qual foi rejeitada, por maioria, com 

cinco votos contra e dois votos a favor. ------------------------------------------------------------   

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

submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o n.ºs 1 e 2 do 

artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. -----------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (06/23) TAXA DE DERRAMA PARA O ANO 2020 – PROPOSTA: -----------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1480, datada de 5 de novembro corrente, da 

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

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

 -------- A opção estratégica municipal de desenvolver projetos, programas, ações e 

medidas de indiscutível reprodutividade nos setores da educação, da solidariedade 

social e do desenvolvimento rural; -----------------------------------------------------------------  

 -------- O alcance quantitativo (superior a 70% dos agregados familiares do concelho) e 

qualitativo (vários dos projetos educativos e sociais têm tido reconhecimento a nível 

nacional); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que a continuidade imprescindível da estratégia de investimento nas famílias e 

nas pessoas, com especial enfoque na valorização de competências e no fomento da 

igualdade de oportunidades, exige um modelo reformulado de financiamento e 

sustentabilidade; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Que se pretende manter, de forma sustentável, a aposta na educação e na 

solidariedade; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que a ação de reforço da receita apenas poderá incidir sobre as seguintes 

alternativas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Aumento das taxas de IMI ---------------------------------------------------------------  

 --------  - Aplicação da derrama (imposto sobre os lucros brutos das empresas – 

sociedades comerciais sujeitos passivos de IRC) -------------------------------------------------  

 -------- Que a aplicação da derrama (imposto sobre o capital – os lucros das grandes 

empresas) é a solução mais justa, mais protetora das famílias e das pequenas e 

médias empresas locais (maioritariamente isentas), e mais solidária em prol do 

coletivo; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, os municípios podem deliberar 

lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 

passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 

atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território. -----------------------------------------------------------  

 -------- Que o n.º 12 do supracitado artigo refere ainda que a Assembleia Municipal 

pode, por proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama 

para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros); ------------------------------------------  

 -------- Que de acordo com o nº 2 e 3 do artigo 16º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, os municípios podem deliberar 

conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios e que esses benefícios fiscais não podem ser concedidos por mais de cinco 

anos; --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal a concordância com a presente 

proposta, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

da alínea d), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada 

com o artigo 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a fixação dos seguintes 

quantitativos, para o ano de 2020: ------------------------------------------------------------------  

 --------  - Aplicação de uma taxa de derrama de 0% aos sujeitos passivos com sede no 

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

 --------  - Aplicação de uma taxa de derrama de 0% aos sujeitos passivos com sede fora 

do Concelho da Praia da Vitória com volume de negócios inferior a €150.000,00 (cento 

e cinquenta mil euros) – pequenas empresas; -----------------------------------------------------  

 --------  - Não aplicação da taxa de derrama pelo período de 2 anos, às empresas que 

instalem a sua sede social no Concelho durante os anos de 2020 ou 2021 e que criem, 

no mínimo, 5 novos postos de trabalho durante o mesmo período; ---------------------------  

 --------  - Aplicação de uma taxa de derrama de 1,5% sobre o lucro tributável aos 

sujeitos passivos de IRC com sede fora do Concelho da Praia da Vitória e com volume 

de negócios superior a €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros).” --------------------------  
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 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola apresentaram uma 

contraproposta, que faz parte integrante desta ata, a qual foi rejeitada, por maioria, com 

cinco votos contra e dois votos a favor. ------------------------------------------------------------   

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

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 25º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 18.º, da Lei n.º 

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (07/23) FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) PARA O ANO DE 2020 – PROPOSTA: ---------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1469, datada de 30 de outubro findo, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que o n.º 5, do artigo 112º, do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro – Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e subsequentes 

alterações, estabelece que os municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea 

c) do n.º 1, do mesmo artigo, designadamente: ---------------------------------------------------  

 -------- Prédios urbanos: 0,3 % a 0,45 %; ----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a existência no Concelho da Praia da Vitória de prédios devolutos 

há mais de um ano, sendo indícios dessa desocupação a inexistência de contratos em 

vigor com empresas de telecomunicações, de fornecimento de água e eletricidade, bem 

como a inexistência de faturação relativa a consumos de água, eletricidade e 

telecomunicações; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, salvo quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.º 2 do 

artigo 11º, o nº 3 do artigo 112º do referido Decreto-Lei prevê a possibilidade dos 

Municípios elevarem ao triplo a taxa fixada no seu nº1, para os casos de: -------------------  

 -------- a) Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios 

em ruínas, como tal definidos em diploma próprio; ---------------------------------------------  

 -------- b) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no 

caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do 

valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. ------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 16 do mesmo artigo, compete à Câmara 

Municipal identificar os prédios ou frações autónomas que estão na situação de 

devoluto ou em ruínas e informar a Autoridade Tributária; ------------------------------------  

 -------- Considerando que o artigo 112º-A do referido diploma, aditado pela Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, estabelece que os municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, podem fixar uma redução da taxa de imposto sobre imóveis que 

vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 

destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes 

que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo 

com a seguinte tabela: --------------------------------------------------------------------------------  
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Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 

 -------- Considerando que as taxas em vigor no ano em curso são de 0,3% para os 

prédios urbanos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, proponho à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea d), do 

n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, a concordância com a presente 

proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2020, de 

forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos seguintes termos: ------  

 --------  - Prédios urbanos: 0,3%;  

 --------  - Elevar ao triplo a taxa de IMI, para os seguintes casos; -----------------------------  

 -------- a) Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios 

em ruínas, como tal definidos em diploma próprio; ---------------------------------------------  

 -------- b) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no 

caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do 

valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. ------------------------------  

 --------  - Redução da Taxa de IMI, de acordo com a tabela seguinte: ------------------------  

Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €)  

1 20 

2 40 

3 70 

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea d), do 

n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

 

 

 -------- (08/23) FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 

PASSAGEM PARA O ANO DE 2020 – PROPOSTA: --------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1468, datada de 31 de outubro findo, do Vereador 

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

 -------- “De acordo com o n.º 2, do artigo 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro – 

Lei das Comunicações Eletrónicas, com a redação dada pela Lei n.º 127/2015, de 3 de 

setembro, os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de 

sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público 

e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de 

direitos de passagem (TMDP), e à remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, 

de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias 

locais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A TMDP obedece aos seguintes princípios: ---------------------------------------------  
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 -------- ----a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o 

total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 

finais do correspondente município; ---------------------------------------------------------------  

 -------- ----b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada 

município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua 

vigência e não pode ultrapassar os 0,25%, conforme definido na alínea b) do n.º 3 do 

artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro. ------------------------------------------------  

 -------- Ainda de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, nos municípios em que seja 

cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento. 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as taxas do município e fixar o 

respetivo valor. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, proponho à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Anexo I, a concordância com 

a proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem em 0,25% para o ano 

de 2020, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal.” ----------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal, nos termos de disposto na alínea b), do 

n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------  

 

 

 -------- (09/23) ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 2020 - PROPOSTA: ---  

 -------- Presente a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município da 

Praia da Vitória, para o ano de 2020, do senhor Presidente da Câmara Municipal, a qual 

faz parte integrante desta ata, do seguinte teor: ---------------------------------------------------  

 -------- «As “Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020” do Município da Praia da 

Vitória, elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro 

(que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL), 

importa, tanto na Receita como na Despesa, o total de € 18.213.116,00 (dezoito 

milhões, duzentos e treze mil, cento e dezasseis euros). ----------------------------------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da presente proposta de Grandes 

Opções do Plano e Orçamento 2020, de forma a submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º e na alínea a) do n.º 1 

do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. (…)» -------------------------------------  

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

Democrata iam votar contra o Orçamento, não por estarem contra as medidas e projetos 

que nele estão inscritos, até porque algumas delas foram propostas também pelos 

Vereadores do PSD em campanha eleitoral, mas por entenderem que existem problemas 

prioritários no Concelho, aos quais é preciso dar resposta urgente. Desde logo: a 

educação, ou seja, as escolas do primeiro ciclo a precisar de manutenção urgente, 
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quando ainda este ano se lançou a agenda para a educação do futuro; a questão da rede 

viária, com estradas municipais visivelmente degradadas. -------------------------------------  

 -------- Salientou também a questão do Imposto Único de Circulação, sendo que este 

imposto onera as pessoas pelo impacto que a utilização que o seu automóvel tem, quer 

no meio ambiente quer nas estradas. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda a questão de reconhecimento do trabalho de proximidade com a 

população e importante trabalho das Juntas de Freguesia do Concelho, várias vezes já 

corroborado, quer em reunião de Câmara, quer em reunião da Assembleia Municipal 

onde inclusive foi aprovada a recomendação para atividades extra da delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia, com um apoio extra de cinco mil euros e que 

muitas delas não o receberam. As Juntas de Freguesia estão efetivamente a receber 

pouco pela delegação de competências e esta proposta de Orçamento vem confirmar 

isso, porquanto o mesmo executivo que atribui às Juntas de Freguesia um valor de cerca 

de setenta e um mil euros, para a delegação de competências que inclui também a 

limpeza das estradas, é o mesmo que propõe a transferência de cento e setenta e cinco 

mil euros, para a Praia Ambiente, para a limpeza urbana. --------------------------------------  

 -------- O PSD entende que também era importante retomar o sinal positivo às famílias, 

independentemente do rendimento que auferem, daí a proposta da variável do IRS, e o 

sinal positivo às empresas, quer às que estão instaladas no Concelho quer às que 

queiram instalar-se no Concelho. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A situação jurídico/financeira do Município, como transmite este Orçamento, 

continua pouco percetível, é verdade que já se iniciou um processo com vista a cumprir 

as recomendações do Tribunal de Contas; terminou-se com as transferências 

desmedidas para a ASTP, uma Associação cujo funcionamento não correspondia aos 

critérios de transparência e gestão pública; iniciou-se o processo de reverter para o 

perímetro municipal aquilo que é público, tomando o caminho que o PSD sempre 

defendeu. No entanto, este processo ainda não está terminado e prova disso é que se 

continua a ver quantias avolumadas, por exemplo, para a Cooperativa Praia Cultural; 

necessidades de contratos programas, também eles avolumados, para a Praia Ambiente. -  

 -------- Em suma, o PSD está atento, tem estado a acompanhar e a postura dos 

Vereadores do PSD tem sido de cautela, as decisões são tomadas tendo em consideração 

a realidade do momento e, neste momento, não integrando também as propostas 

apresentadas pelos Vereadores do PSD, quando entendem que havia flexibilidade para 

isso tendo em consideração rubricas que estão pouco claras, este Orçamento não merece 

a confiança dos Vereadores do PSD. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou uma declaração de voto, desde logo, para dizer 

que é completamente falso aquilo que foi dito que o PSD sempre defendeu a entrada 

desses ativos no Município, recordando que o PSD votou a favor da sua venda em sede 

de Câmara e, pelo menos, não votou contra em sede de Assembleia Municipal.------------  

 -------- Este é o terceiro Orçamento deste executivo municipal, é um terceiro Orçamento 

de uma rota no contexto de crescimento e de consolidação orçamental, que permite irem 

além daquilo que eram as previsões iniciais; recordou, ainda, que, no início do ano de 

dois mil e dezoito, algumas pessoas previram aumentos brutais de impostos, 

nomeadamente do IMI e da derrama. O executivo continua uma trajetória ao contrário, 
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sendo que o IMI se mantém no mínimo possível e tem a capacidade de eliminar a 

derrama para as empresas com sede na Praia da Vitória. Para além disso, consegue-se 

manter uma boa capacidade de investimento, através de candidaturas aos Fundos 

Comunitários, bem como permite aumentar o número de apoios, que aliás já o tinham 

vindo a fazer durante dois mil e dezanove, e que em dois mil e vinte no contexto do 

valor de trezentos e quarenta mil euros, que assim se assume como uma grande 

possibilidade de reforço de apoio ao associativismo. --------------------------------------------  

 -------- No seu entender, é um Orçamento positivo, provavelmente dos mais positivos 

que a Câmara Municipal da Praia da Vitória teve nos últimos anos, o que também é um 

sinal de esperança e confiança no futuro. Possivelmente, em muitas Câmaras 

Municipais, um Orçamento destes e propostas deste nível mereceria uma aprovação 

mais consensual. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As propostas apresentadas pelos Vereadores do Partido Social Democrata, que 

fazem parte integrante desta ata, foram rejeitadas, por maioria, com cinco votos contra e 

dois votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta de Orçamento 

e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 2020, 

e submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, 

do artigo 33º e na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (10/23) ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES ANUAL DA 

EMPRESA MUNICIPAL PRAIA AMBIENTE, EM: ---------------------------------------  

 -------- Presente o Orçamento e plano de atividades anual da Empresa Municipal Praia 

Ambiente, S.A., E.M., de acordo com a alínea a) e b) do n.º 1, do artigo 2º da Lei n.º 

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

75/2013, de 12 de setembro, de forma a ser submetido ao acompanhamento e controlo 

da Assembleia Municipal, documentos previsionais que fazem parte integrante do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 

2020 (Anexo 2). ---------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Orçamento e Plano de Atividades Anual 

da Praia Ambiente, S.A., E.M., e submeteu à Assembleia Municipal para 

conhecimento, nos termos da legislação em vigor. --------------------------------------------  

 

 

 -------- (11/23) ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES ANUAL DA PRAIA 

CULTURAL, CIPRL: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o Orçamento e plano de atividades anual da Praia Cultural, CIPRL, de 

acordo com a alínea a) e b) do n.º 1, do artigo 2º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

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

de forma a ser submetido ao acompanhamento e controlo da Assembleia Municipal, 
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documentos previsionais que fazem parte integrante do Orçamento e Grandes Opções 

do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 2020 (Anexo 3). -----------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Orçamento e Plano de Atividades Anual 

da Praia Cultural, CIPRL, e submeteu à Assembleia Municipal para 

conhecimento, nos termos da legislação em vigor. --------------------------------------------  

 

 

 -------- (12/23) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – REMESSA DO 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020, PROPOSTA DE TARIFÁRIO 

PARA 2020 E MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE A TERAMB, 

EM E OS MUNICÍPIOS DE ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA DA VITÓRIA: --  

 -------- Presente o ofício n.º 113/2019, datado de 4 de novembro corrente, da TERAMB-

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

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

Plano de Atividades e Orçamento para 2020, proposta de tarifário para 2020 e Minuta 

do Contrato Programa entre a TERAMB, EM e os municípios de Angra do Heroísmo e 

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

 -------- Informação do Técnico Superior afeto ao Sector de Gestão Orçamental e 

Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 -------- Sobre este ponto o Vereador Rui Espínola referiu que, na sua opinião, o 

Município da Praia da Vitória e o Município de Angra do Heroísmo deveriam tomar 

uma posição conjunta no sentido de reivindicar para a Terceira os resíduos de São 

Miguel, com vista a que a Central, de uma vez por todas, seja viável. ------------------------  

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

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

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

 

 

 -------- (13/23) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE € 

175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL EUROS) À PRAIA 

AMBIENTE, EM - LIMPEZA PÚBLICA URBANA: --------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1487, datada de 6 de novembro em curso, da 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a Praia Ambiente tem 

como objeto principal a promoção e gestão de equipamentos coletivos, abastecimento 

público de água e serviços conexos, saneamento de águas residuais urbanas, drenagem e 
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tratamento de águas residuais, gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, recolha e 

tratamento de resíduos sólidos.----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a Praia Ambiente tem 

ainda por objeto a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas e gestão 

urbana, renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado, e, promoção 

e gestão de imóveis de habitação social. -----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos. -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as empresas municipais devem 

prosseguir as missões que lhe estejam confiadas no sentido de garantir o fornecimento 

de serviços na gestão de resíduos urbanos e limpeza pública. ----------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal no desenvolvimento daquelas ações e 

atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de ações, atividades 

e de meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 

Praia Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitoria delibere aprovar a 

atribuição de um apoio no valor total de 175.000,00€ (Cento e setenta e cinco mil 

euros), mediante celebração de um contrato programa, anexo à presente proposta. --------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados durante o ano de 2020.” ------------------------------  

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

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

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (14/23) PROPOSTA DE APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA 

DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. - ATIVIDADES 

CULTURAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1491, datada de 6 de novembro corrente, da 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem no seu objeto a criação, difusão, dinamização e animação cultural no espaço 

concelhio, através de todas as formas de manifestações das tradições culturais 

características do concelho, bem como de outras iniciativas que promovam o seu 

desenvolvimento cultural, designadamente, no campo da música, teatro, artes plásticas, 

literatura, audiovisual e criação de espaços e equipamentos culturais; -----------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 

tem ainda por objeto o desenvolvimento sociocultural, pedagógico e turístico-cultural, 
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designadamente através de iniciativas e ações que promovam o concelho em todas as 

vertentes acima mencionadas; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 

as missões que lhe estejam confiadas no sentido garantir o desenvolvimento de 

atividades na área cultural e social. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal na prestação daqueles serviços; -------  

 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de serviços e de 

meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da Praia 

Cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 

no valor de 1.153.000,00 (um milhão cento e cinquenta e três mil euros), à PRAIA 

CULTURAL – COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA para o desenvolvimento de atividades culturais, 

de acordo com contrato programa anexo e parte integrante da presente proposta, bem 

como, submeter para aprovação da Assembleia da Praia da Vitória.” ------------------------  

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

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

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

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

 

 

 -------- (15/23) PROPOSTA DE APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA 

DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. – ATIVIDADES 

EDUCATIVAS, SÓCIO-CULTURAIS, PEDAGÓGICAS E TURISTICO-

CULTURAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1490, datada de 6 de novembro corrente, da 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem como objeto principal o desenvolvimento e promoção da ação social e psicomotora, 

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

dificuldades ou em risco e a criação de espaços e equipamentos sociais; --------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 

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

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

vertentes acima mencionadas; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 
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formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 

as missões que lhe estejam confiadas no sentido garantir o desenvolvimento de 

atividades nas áreas educativa, social, socioculturais, pedagógicas e turístico-culturais; --  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal no desenvolvimento das atividades; --  

 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de serviços e de 

meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da Praia 

Cultural; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 

no valor de 1.310.000,00 (um milhão e trezentos e dez mil euros), à PRAIA 

CULTURAL – COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA para o desenvolvimento de atividades educativas, 

sociais, socioculturais, pedagógicas e turística-culturais, de acordo com contrato 

programa anexo e parte integrante da presente proposta, bem como, submeter para 

aprovação da Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” -------------------------------------  

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

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

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

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

 

 

 -------- (16/23) PROPOSTA DE APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA 

DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. – 

REALIZAÇÃO DAS FESTAS DA PRAIA: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1492, datada de 6 de novembro em curso, da 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem no seu objeto a criação, difusão, dinamização e animação cultural no espaço 

concelhio, através de todas as formas de manifestações das tradições culturais 

características do concelho, bem como de outras iniciativas que promovam o seu 

desenvolvimento cultural, designadamente, no campo da música, teatro, artes plásticas, 

literatura, audiovisual e criação de espaços e equipamentos culturais; -----------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 

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

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

vertentes acima mencionadas; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com 
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vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 

as missões que lhe estejam confiadas no sentido garantir o desenvolvimento de 

atividades na área cultural e social. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal na prestação daqueles serviços; -------  

 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de serviços e de 

meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da Praia 

Cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 

no valor € 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil euros), à PRAIA CULTURAL – 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA para o desenvolvimento das Festas da Praia 2020, de acordo com contrato 

programa anexo e parte integrante da presente proposta, bem como, submeter para 

aprovação da Assembleia da Praia da Vitória.” --------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

 -------- (17/23) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO – 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: ----------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1485, datada de 5 de novembro em curso, da 

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

 -------- “Considerando que se mostra pertinente ajustar o Regulamento do Fundo de 

Maneio às necessidades atuais de funcionamento dos serviços municipais. -----------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal, nos termos do ponto 2.9.10.1.11 do POCAL – 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 

162/99, de 14 de setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de dezembro, pelo Decreto-

Lei n.º 84-A/2002 de 5 de abril, pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelo 

Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, a aprovação do Regulamento do Fundo de 

Maneio, cuja redação consta em anexo.” ----------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  
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 -------- 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 

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

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


