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ATA Nº 19 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em 

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

substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. ----------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Fernandes Nobre de Castro e Cláudia Fagundes 

Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, 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, 

Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago 

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente à questão abordada na última reunião de 

câmara, sobre a Ladeira de Santa Rita, referiu que, ainda ontem, teve a oportunidade de 

passar naquele local, o qual já se encontra com novo asfalto e constatou que se 

verificava o problema já discutido na referida reunião de câmara, ou seja, que nenhum 

trabalho havia sido realizado relativamente às águas pluviais, inclusivamente ao longo 

da Ladeira de Santa Rita, a qual não tem caixas de águas pluviais, existindo apenas uma 

caixa junto ao Posto Um, o que é mau e certamente resultará numa enchente junto do 

Posto Um, como já se assistiu anteriormente.  ----------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que não se aproveitou a empreitada para resolver o 

problema, tendo, a Câmara Municipal perdido uma oportunidade para resolver a questão 

das águas pluviais na Ladeira de Santa Rita, com todo o impacto que isso terá no futuro.  

 -------- De seguida, o Vereador Rui Espínola solicitou esclarecimentos sobre o ponto de 

situação do campo das Fontinhas, considerando que estão a ser feitas intervenções, 

designadamente, uma alteração no piso sintético, tendo questionado para quando se 

prevê a conclusão dessa obra. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicitou também esclarecimentos quanto ao ponto de situação da atribuição de 

apoios aos bailinhos de Carnaval, os quais foram deliberados em reunião de Câmara e 

que, pelo que lhe fizeram chegar, ainda não foram pagos. --------------------------------------  

 -------- Relativamente aos apoios às instituições do Concelho, referiu que muitas dessas 

instituições ainda nem assinaram os contratos programa referentes aos apoios 

concedidos no âmbito do regulamento de apoio às instituições do concelho, sendo que 

não assinaram os contratos, não por falta de iniciativa sua, mas porque, simplesmente, 

não foram contactados para esse efeito e perguntou o que se passa com essa matéria. -----  

 -------- Quanto à questão dos apoios às instituições do Concelho, o senhor Presidente 

respondeu que os contratos têm vindo a ser elaborados e, enquanto não estiverem 

assinados, não estão em dívida, sendo que as entidades têm vindo a ser contactadas a 

fim de se dar andamento aos respetivos processos. ----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu respondendo que, com os apoios aos bailinhos 

de Carnaval, acontece, precisamente, a mesma situação da questão anterior, ou seja, já 

se fizeram os contactos para a assinatura dos contratos programa e alguns já estão 

assinados, estando outros a aguardar assinatura para que seja possível processar os 

respetivos pagamentos. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou, ainda, que não dispõe de mais informação, além de saber que os 

processos estão a decorrer no âmbito dos serviços, que os contratos têm vindo a ser 

elaborados para efeitos de assinatura e que a despesa está comprometida e 

cabimentada.- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao campo das Fontinhas, disse que está em procedimento a 

intervenção de alteração do piso sintético, a qual deve ficar concluída até ao final do 

mês de outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, informou que, no próximo fim-de-semana e caso tudo 

corra dentro do normal, o Grupo Desportivo das Fontinhas jogará no Estádio Municipal 

da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Referiu também que este era um compromisso seu, assumido no ano passado e 

que não era um compromisso eleitoral, no sentido de que nunca foi prometido qualquer 

piso sintético para as Fontinhas, mas que havia, sim, o compromisso de, posteriormente 

à subida de divisão do Grupo Desportivo e caso conseguissem a manutenção, a Câmara 

regularizar a situação do sintético, estando esses trabalhos em curso. ------------------------  

 -------- Relativamente à Ladeira de Santa Rita, o senhor Presidente disse que, conforme 

discutido na última reunião de câmara, o trabalho efetuado pela Câmara Municipal e 

pelos seus técnicos, foi realizado no âmbito da sua área de intervenção. ---------------------  

 -------- Continuou dizendo que, quanto à questão do Posto Um e conforme disse na 

última reunião de câmara, o sumidouro não fica na área de jurisdição da Câmara 

Municipal e, portanto e dentro daquilo que são as suas competências, foi feito o que 

deveria ser feito e que, a partir daí, existem outros intervenientes, com outras 

responsabilidades, que devem fazer a sua parte. -------------------------------------------------  

 -------- Salientou, também, que a Câmara Municipal foi corrigindo as situações que 

identificou, inclusive fazendo alterações que nem estavam no projeto e que, todas as 

questões sinalizadas e solicitadas pelos moradores, têm vindo a ser salvaguardadas, em 

articulação com as outras entidades. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, no que se refere à questão dos contratos programa 

com as instituições e com as entidades individuais, relativos a apoios, quer associativos, 

quer aos bailinhos de Carnaval, perguntou quais eram os critérios para chamar as 

pessoas para efeitos de assinatura desses contratos, uma vez que uns já assinaram e 

outros ainda não. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a Ladeira de Santa Rita e no âmbito da explicação feita pelo senhor 

Presidente na última reunião, disse que a explicação do senhor Presidente não o 

convence, precisamente porque a estrada da Ladeira de Santa Rita é da jurisdição da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória e, portanto, a criação de bueiros de escoamento 

de águas pluviais é uma competência da Câmara Municipal e, assim e apesar de 

compreender que representa um custo acrescido e que essa água irá escoar numa área 

que não é da jurisdição da Câmara Municipal, acontece que, no entanto e para todas as 

pessoas que passam naquela zona, isso é importante, sendo que a estrada da Ladeira de 

Santa Rita é jurisdição da Câmara Municipal, pelo que, na sua ótica, a explicação do 

senhor Presidente não faz muito sentido. ----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, qualquer trabalho de escoamento de águas 

na Ladeira de Santa Rita, ou dá para a unidade militar, ou dá para o Posto Um e, 

portanto, carece dessas entidades aceitarem receber a água, sendo que, tudo o que é da 

competência da Câmara, é feito e que, a partir daí, sinalizam-se as situações junto das 

outras entidades, a quem compete resolver esses problemas. ----------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, a questão do Posto Um, à semelhança do que foi dito na 

última reunião de câmara, é da competência das Obras Públicas e, o que foi identificado 

pela Câmara Municipal, foi sempre comunicado às Obras Públicas.  -------------------------  

 -------- Referiu ainda que, no âmbito da intervenção na Ladeira de Santa Rita, essa parte 

não oferecerá problemas de qualquer escoamento de águas pluviais. -------------------------  

 -------- Terminou repetindo aquilo que já havia dito na última reunião de câmara, ou 

seja, que todas as sugestões, reivindicações, propostas, de moradores e de residentes, 
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têm sido acolhidas e que, qualquer situação que venha a ser referenciada, terá o mesmo 

procedimento, destacando que, no seu entender, a situação está salvaguardada e também 

quer acreditar e confiar no trabalho dos técnicos que fiscalizam a obra e na equipa 

técnica da Praia Ambiente, seja da parte de águas residuais, seja da de abastecimento 

público ou das águas pluviais. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão dos contratos programa, o senhor Presidente referiu que, após 

a deliberação da reunião de câmara, os contratos programa são redigidos e todas as 

entidades são contactadas, pelo que não existe qualquer indicação relativa a ordem de 

chamada dos interessados para a assinatura dos contratos. -------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, no que se refere aos pagamentos, é necessário não esquecer 

que os mesmos não podem ser concretizados sem as entidades entregarem toda a 

documentação necessária, nomeadamente o comprovativo das finanças e da segurança 

social.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao apoio destinado ao Juventude Desportiva Lajense, para a 

organização do Torneio do Ramo Grande, no valor de cinco mil euros e como o Torneio 

não se realizou devido à pandemia Coronavírus/COVID-19, o Vereador Rui Espínola 

perguntou se esse valor vai ser atribuído, tendo o senhor Presidente respondido que foi 

deliberado um apoio no valor de oito mil euros para o Juventude Desportiva Lajense, 

para vários projetos, incluindo, naturalmente, o Torneio do Ramo Grande, sendo que, 

neste momento, tem indicação de que o contrato programa já está elaborado e, 

provavelmente, pago, no valor total, para vários projetos daquele Clube no âmbito do 

Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória. ------------------------------------   

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

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

 

 

 -------- (01/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Email datado de 14 de setembro em curso, de Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

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

estar presente na reunião do dia 15 de setembro de 2020, pelo que será substituído, 

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

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

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (02/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 15 de setembro do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

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

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

janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 15 de setembro de 2020, pelo que será 

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

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

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

 

 

 -------- (03/19) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

SEMESTRE DE 2020: ------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o email datado de 8 de setembro corrente, da Praia Ambiente, 

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

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

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

do 1.º semestre de 2020. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 8 de setembro em curso, do Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, Dr. Carlos Rocha, do seguinte teor: ----------------------------------  

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

agosto, e posteriores alterações, os relatórios trimestrais de execução orçamental das 

empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e deliberativo.” -----------------  

 -------- O senhor Presidente fez uma explanação deste ponto. ---------------------------------  

 -------- Em referência ao relatório e contas da Praia Ambiente, o Vereador Rui Espínola 

disse que, no quarto parágrafo da página quatro do relatório, se diz que “…a Praia 

Ambiente, E.M. fechou o 1º semestre com a sua situação económico-financeira 

consolidada, traduzida num volume de negócios de 1 645 493,67 EUR, mais 1% quando 

comparado com o mesmo período de 2019 (1 730 958, 67 EUR)…”, o que, na sua 

opinião, não faz sentido, pelo que deve, provavelmente, existir algum lapso, porquanto 

se é mais 1%, não pode corresponder a este valor, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

reconhecido que certamente existe uma lapso nessa questão- ----------------------------------  

 -------- Quanto às contas da Praia Ambiente o Vereador Rui Espínola referiu que os 

relatórios trimestrais e semestrais fazem uma análise daquele período, mas as contas 

fazem-se é no fim do ano, apesar de darem uma ideia do que está acontecendo nas 

empresas municipais mas, no entanto, está em causa um período extremamente 

conturbado e completamente diferente de outros anos, em que os serviços, à exceção da 

Praia Ambiente, estiveram fechados, o que provocou uma retração na atividade 

económica e nos serviços que a Praia Ambiente presta e, portanto e relativamente à 

prestação de serviços, é evidente que isso teria de se fazer notar mas que, porém e 

apesar do confinamento e da retração económica no Concelho, a Praia Ambiente 

apresenta um aumento no volume de água faturada, ou seja, a Praia Ambiente teve um 

aumento de oito por cento no consumo doméstico e catorze por cento na agropecuária e 
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embora se verifique uma diminuição na parte da prestação de serviços, o facto é que 

aumenta em termos de volume de água faturada, sendo que isso tem um peso 

significativo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o resultado final positivo, de cinco mil duzentos e 

cinquenta e sete euros, evidencia, claramente, um resultado que, no entender dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, é um resultado bífido, considerando que todas 

as isenções que a Praia Ambiente concedeu aos munícipes deste Concelho foram 

suportadas por um contrato programa entre a Câmara Municipal e a Praia Ambiente; 

mais disse que a Praia Ambiente recebeu cento e setenta e cinco mil euros, no âmbito de 

um contrato programa para a limpeza do centro urbano da Praia da Vitória, que 

contabilizou também na questão dos subsídios à exploração, o que significa que, caso 

não fosse esse contrato programa, estariam aqui perante um resultado negativo 

considerável da Praia Ambiente e essa é uma situação verdadeiramente preocupante, 

podendo ser entendida como uma subexploração da Praia Ambiente mas que, porém, 

acreditam que seja melhorada ao longo do ano. --------------------------------------------------  

 -------- Ainda em relação ao relatório, realçou que também fica claro que, na análise que 

é feita, a reciclagem continua com um peso bastante diminuto, ou seja, depois de todo o 

investimento significativo efetuado neste Concelho em redes de ecopontos, a reciclagem 

continua a representar apenas treze por cento do total dos resíduos recolhidos pela Praia 

Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, conforme já disse anteriormente, na sua opinião, a 

reciclagem é muito importante e tem de se fazer uma aposta clara nesta área e que se 

percebe, claramente, que ainda não aconteceu. ---------------------------------------------------  

 -------- Terminou registando que a Praia Ambiente também tem um prazo médio de 

pagamento aos fornecedores na ordem dos trinta e dois dias, o que é bastante 

significativo e necessita ser reduzido para bem de todos os clientes que fornecem a Praia 

Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, do conjunto de considerações efetuadas, no 

global, é necessário ter atenção a três questões que são cruciais em toda esta análise, ou 

seja, que, até à deliberação, assinatura do contrato programa com a Praia Ambiente e ao 

primeiro pagamento no âmbito do contrato programa, a Praia Ambiente esteve, desde 

março, a suportar-se financeiramente, completamente sozinha, pelo que essa análise que 

o Vereador Rui Espínola faz é correta, mas não à data do fim do mês de junho, isto é, no 

fim do primeiro semestre, que é o período que está em análise neste relatório e contas.- --  

 -------- Continuou dizendo que, o que deve ser demonstrado é que, independentemente 

das reduções brutais ao nível dos descontos concedidos, bem como da redução brutal no 

que foi pago, é necessário ter em consideração que, apesar dos descontos concedidos, os 

pagamentos só foram efetuados muito posteriormente à reabertura dos serviços, apesar 

das pessoas não estarem em dívida, mas foi um benefício concedido pela empresa aos 

munícipes, mas que, naturalmente, tem impacto nas contas. -----------------------------------  

 -------- Salientou também que, durante esse período e até receber a parte do contrato 

programa, a Praia Ambiente fez um esforço extraordinário, considerando que recebia 

muito pouco daquela que era a sua receita mas tinha a mesma despesa, porque não 



 

 
Ata nº 19/2020 Página 7 de 13 
 

 

 

 

deixou de pagar e honrar os seus compromissos e não deixou, também, de pagar, dentro 

dos prazos legais, aos seus fornecedores. ----------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que, o que não podia aceitar, de forma alguma, é que, por um 

lado, não se recebia a receita e permitia-se o adiantamento nos prazos de pagamento 

dessa receita mas, por outro lado, pretendia-se que os pagamentos fossem efetuados 

como se nada disso estivesse a acontecer. ---------------------------------------------------------  

 -------- Continuou abordando outra questão, também fundamental, na análise das contas, 

ou seja, que a Câmara Municipal, por via do contrato programa, cobriu aquilo que foi 

deliberado mas, para além dessa deliberação, existe um conjunto de receitas da Praia 

Ambiente que a mesma não obteve nem obterá e de cuja perda não vai ser compensada 

e por isso é que, na sua intervenção inicial, fazia referência à quebra ao nível dos 

serviços prestados. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a quebra nos serviços prestados, salientou que, caso se analisasse a 

mesma detalhadamente, verificar-se-ia que existe um conjunto de serviços que não 

foram prestados e que, provavelmente, poderão ter sido adiados, mas que as quebras são 

brutais como, por exemplo e relativamente ao mês abril, onde se verifica uma quebra de 

noventa por cento dos serviços prestados e que, naturalmente, não foram faturados; 

acrescentou ainda que, para além disso e no global do primeiro semestre, há uma quebra 

de vinte e nove por cento nos serviços prestados, sendo que, para esta parte, a Praia 

Ambiente é que tem de fazer a sua gestão para encontrar uma solução, porque essa parte 

não está prevista nos contratos programa que foram celebrados. ------------------------------  

 -------- Sobre as questões do consumo de água, disse que se verificam essas variações 

como, por exemplo, com um aumento bastante significativo na agropecuária e que, na 

sua perspetiva, também vai acontecer no terceiro trimestre, considerando que o primeiro 

semestre não contabiliza os meses de maior calor e de maior pressão sobre o setor 

agrícola, pelo que há essa previsão de aumento no setor da agropecuária. -------------------  

 -------- Relativamente às explicações do senhor Presidente no âmbito do relatório e 

contas da Praia Ambiente, o Vereador Rui Espínola salientou que nada disso consta no 

relatório que aqui é apresentado, ou seja, que não há nenhuma referência quanto aos 

pagamentos em atraso e às moratórias para os pagamentos, entre outras questões, ou 

seja, nada do que o senhor Presidente disse está refletido no relatório. -----------------------  

 -------- Referiu também que, do discurso do senhor Presidente, só faltou dizer que a 

Praia Ambiente não precisava do contrato programa para ter as suas contas em dia, 

apesar de ter dito que foi um semestre atípico.  --------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, na sua intervenção, só chamou a atenção para aquilo 

que são os resultados semestrais da Praia Ambiente, os quais, apesar de serem 

resultados positivos, são resultados bífidos, esperando e acreditando que, contudo e no 

final do ano, sejam, efetivamente, muito melhores. ----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, no relatório e contas consta aquilo que deve 

constar num relatório e que, a partir daí, houve documentação que passou por esta 

reunião de câmara que, na sua perspetiva, é do conhecimento de todos e foi deliberada 

por todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante à expressão utilizada pelo Vereador Rui Espínola, relativa ao 

resultado bífido, o senhor Presidente referiu que, conforme disse no início, há uma 
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alteração legislativa para o setor empresarial local que revela a preocupação do Estado 

de que as empresas públicas, dadas as circunstâncias, possam, naturalmente, apresentar 

resultados negativos mas, mesmo assim, a Praia Ambiente tem resultados positivos e 

espera que não seja necessário socorrerem-se dessa norma. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que, comparando, um pouco, o relatório da 

Praia Ambiente com uma empresa privada, não se verifica um aumento dos resultados, 

nem da faturação, tão significativo mas, porém, a Praia Ambiente apresenta um 

aumento com pessoal de noventa mil euros e perguntou se existe alguma explicação 

para essa situação, tendo o senhor Presidente recordado que, há cerca de um ano, 

ocorreu um processo de valorização das carreiras dos colaboradores da Praia Ambiente, 

no âmbito do qual, chegou a verificar-se, inclusive, o agendamento de uma greve por 

parte de um dos sindicatos e a celebração de acordo com outro, sendo, portanto, o 

aumento da despesa uma consequência natural desse processo de valorização das 

carreiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente recordou, também, que foi aprovado, pela Câmara e pela 

Assembleia Municipal, por via de um contrato programa, uma gratificação de cinquenta 

por cento do vencimento para os colaboradores do Setor de Resíduos que estiveram ao 

serviço durante o período da pandemia. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 

Semestre de 2020, da Praia Ambiente, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, 

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

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

 

 

 -------- (04/19) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

TRIMESTRE DE 2020: ----------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/75/2020, datado de 1 de setembro corrente, da 

Praia Cultural, CIPRL, remetendo a este Município o Relatório e Contas relativo ao 1.º 

Trimestre de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 8 de setembro em curso, do Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, Dr. Carlos Rocha, do seguinte teor: ----------------------------------  

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

agosto, e posteriores alterações, os relatórios trimestrais de execução orçamental das 

empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e deliberativo.” -----------------  

 -------- O senhor Presidente fez uma explanação deste ponto e do seguinte em 

simultâneo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou um esclarecimento quanto ao facto de, na 

nota introdutória, se mencionar que duzentos e cinquenta mil euros estão a transitar para 

ativos fixos tangíveis e perguntou a que é que se deve esse montante de investimento, 

ao que o senhor Presidente respondeu que esse valor se refere às escrituras em falta, de 

processos que foram deliberados no passado, ou seja, de quando se passaram as 

habitações sociais da Praia em Movimento para a Cooperativa Praia Cultural. -------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se isso representa o investimento que foi 

feito nas habitações sociais que estavam na Praia em Movimento e que transitaram para 

a Cooperativa Praia Cultural, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente. ----  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 

Trimestre de 2020, da Praia Cultural, CIPRL, e submeteu à Assembleia 

Municipal, para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da 

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

 

 

 -------- (05/19) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

SEMESTRE DE 2020: ------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/76/2020, datado de 1 de setembro corrente, da 

Praia Cultural, CIPRL, remetendo a este Município o Relatório e Contas relativo ao 1.º 

Semestre de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 8 de setembro em curso, do Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, Dr. Carlos Rocha, do seguinte teor: ----------------------------------  

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

agosto, e posteriores alterações, os relatórios trimestrais de execução orçamental das 

empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e deliberativo.” -----------------  

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

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 

Semestre de 2020, da Praia Cultural, CIPRL, e submeteu à Assembleia Municipal, 

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

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

 

 

 -------- (06/19) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – QUINTA 

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS - PROPOSTA: ------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 56/2020, datado de 9 de junho último, da TERAMB-Empresa 

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

Município, para efeitos de aprovação, a quinta proposta de alteração dos Estatutos, 

acompanhado do parecer jurídico, em cumprimento com os termos do artigo 22-A.º da 

Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1070, datada de 8 de setembro em curso, do 

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

 -------- “Considerando a deliberação de 8 de junho de 2020 da Assembleia Geral da 

Teramb, que aprovou a proposta de alteração dos seus Estatutos, passando os mesmos a 

prever a distribuição dos resultados diferente daquela que resulta da percentagem de 

detenção do capital; e também a alteração do período de nomeação dos titulares dos 

órgãos, passando os mesmos a ter um período de 4 anos, coincidente com os dos eleitos 

autárquicos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando o Artº. 22º-A do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local 

e das Participações Locais, aprovado pela Lei nº50/2012, de 31/08 e posteriores 

alterações, a alteração dos estatutos das empresas locais carece de aprovação pelo órgão 

deliberativo da entidade participante, mediante proposta devidamente fundamentada do 

órgão executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere em concordar com a presente 

proposta e submetê-la a aprovação por parte da Assembleia Municipal. ---------------------  

 -------- Constituem anexos à presente proposta, e da qual fazem parte integrante: ----------  

 -------- - Proposta Quinta alteração aos Estatutos da Teramb – Empresa Municipal de 

Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, E.M.; ---------------------------------------  

 -------- - Parecer emitido pelo Gabinete Jurídico do Município de Angra do Heroísmo; ---  

 -------- - Ata nº.54 da Assembleia Geral da Teramb – Empresa Municipal de Gestão e 

Valorização Ambiental da Ilha Terceira, E.M..” -------------------------------------------------  

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

destacando que a alteração estatutária da TERAMB visa, basicamente, a permissão para 

a distribuição dos resultados positivos da mesma e como a TERAMB terminou o ano 

passado com resultados positivos, prevê-se, então, receber esse valor ainda este ano. -----  

 -------- Quanto ao ponto seguinte, referiu que a revisão ao orçamento e às grandes 

opções do plano se destina à inclusão desses sessenta mil e quinhentos euros.--------------  

 -------- Relativamente à distribuição de resultados, disse que o valor da Câmara de 

Angra do Heroísmo não é atribuído, considerando que parte do loteamento que está a 

decorrer, em terrenos da TERAMB, é a pedido da Câmara de Angra do Heroísmo, pelo 

que foi feito um acerto em património imóvel e não em valor financeiro. -------------------  

 -------- No que se refere à alteração dos estatutos, o Vereador Rui Espínola disse que o 

senhor Presidente explicou a situação de uma forma muito simples mas não explícita, 

porquanto o que está em causa é a distribuição dos resultados, ou seja, uma operação 

estatutária que pretende alterar que a distribuição dos resultados, no caso de lucros ou 

de perdas, seja efetuada por deliberação da Assembleia Geral da TERAMB e não 

através do capital social, tendo em conta que, anteriormente, a distribuição de resultados 

era feita através da percentagem do capital social, sendo que a alteração aqui proposta é 

no sentido de a distribuição dos resultados passar a ser, não pelo capital social, mas sim 

por deliberação da Assembleia Geral da TERAMB.  --------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que esta situação levanta duas questões, designadamente, a 

de saber qual é o seu fundamento jurídico ou político e a de saber quais são os critérios 

para essa distribuição, ou seja, se a Assembleia Geral é que decide ser numa proporção 

de oitenta/vinte por cento ou de cinquenta/cinquenta por cento, porque é que é feito 

desta forma e com que intenção é que é feito assim.---------------------------------------------  

 -------- Relativamente à distribuição dos resultados da TERAMB, o senhor Presidente 

referiu que, conforme disse anteriormente, só um dos sócios é que vai receber em 

transferência financeira, sendo que a outra distribuição é em espécie, porque é do 

interesse da Câmara de Angra do Heroísmo e isso não é permitido no âmbito da redação 

estatuária anterior e, por esse motivo, é que tem de ser por deliberação do Conselho de 

Administração, em que, por um lado, haverá distribuição de resultados em espécie, 

quanto aos terrenos do interesse da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 
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relativamente à Câmara Municipal da Praia da Vitória em valor financeiro; mais referiu 

que, caso a TERAMB tivesse património no concelho da Praia da Vitória, poderia ser 

da mesma forma mas, como não tem, não existe outra forma de não ser assim e, 

portanto, tem de ser por deliberação, no fundo porque o interesse dos sócios é diferente, 

ou seja, aquilo que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pretende é de uma 

forma e o que a Câmara Municipal da Praia da Vitória pretende é de outra forma. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que percebia a explicação do senhor Presidente, 

mas esta situação cria um precedente, porquanto esta distribuição de resultados fica ao 

critério da Assembleia Geral da TERAMB e o município da Praia da Vitória, estando 

em minoria, coloca em risco os interesses do nosso Concelho, pelo que é necessário 

perceber exatamente qual o critério da Assembleia Geral para essa distribuição de 

resultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que os estatutos atuais eram claros e, quer em termos de lucro, 

quer de perda, o resultado era distribuído em função do capital social que cada um tem 

e, com a alteração proposta, não é isto que passa a acontecer, pelo que é necessário 

tomar algum cuidado com isso. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que é necessário, também, ter fé no bom 

entendimento que sempre houve entre os diversos intervenientes no municipalismo na 

ilha Terceira, o qual tem sido um bom exemplo, ao longo destes anos, nesse sentido. -----  

 -------- Referiu ainda que esta solução é benéfica tanto para a Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, como para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. -------------------  

 -------- Quanto aos entendimentos, o Vereador Rui Espínola reconheceu que são 

saudáveis e que sempre existiram mas que, porém, a lei não se faz de entendimentos 

entre pessoas, mas sim no âmbito do cumprimento de regras e, portanto, o que se está 

aqui a permitir é uma “carta em branco” à Assembleia Geral, para esta fazer como 

entender, sem qualquer tipo de critério definido, razão pela qual os Vereadores do 

Partido Social Democrata se abstêm na votação. -------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que é preferível essa “porta aberta” de 

entendimento para soluções diferentes e adequadas ao tempo, seja ele qual for, do que a 

outra solução, no âmbito da qual, ou a Assembleia Geral distribui com base naquilo ou 

não distribui e que, com esta proposta, existe, pelo menos, a possibilidade de se 

encontrarem formas distintas de distribuição mas que vão ao encontro da vontade dos 

sócios.- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

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

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

 

 

 -------- (07/19) REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2020 E REVISÃO N.º 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1065, datada de 4 de setembro em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que se torna necessário ajustar as atuais previsões de receita, tal 

como criar e incluir o valor de € 160.500,00 na rubrica orçamental 050702 – 

Dividendos participação lucros em sociedades e quase sociedades financeiras – 

Empresas públicas municipais e intermunicipais, correspondente. ----------------------------  

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

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

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

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

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

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Rui Espínola referiu que percebeu que os cento 

e sessenta mil euros são de reforço de verba vinda da TERAMB. -----------------------------  

 -------- No que se refere aos cento e sessenta mil euros de IRS, destacou a quebra 

acentuada nesse montante e questionou a que se devia essa quebra, tendo o senhor 

Presidente respondido que a informação sobre impostos, quer quando é para prever no 

orçamento, quer para as revisões de acordo com a Lei das Finanças Locais, é remetida 

pela Inspeção Geral das Finanças. ------------------------------------------------------------------  

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

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

2020 e Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano, nos termos da alínea c), do n.º 1, 

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

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

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

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

 

 

 -------- (08/19) SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA. – RELATÓRIO E PARECER DE ACOMPANHAMENTO SOBRE A 

INFORMAÇÃO SEMESTRAL DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA: -------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o email datado de 25 de agosto findo, de Santos Vaz, Trigo de 

Morais & Associados, SROC, Lda., enviando o Relatório e Parecer de acompanhamento 

sobre a informação semestral da situação financeira do Município da Praia da Vitória. ---  

 -------- Informação datada de 8 de setembro em curso, do Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, Dr. Carlos Rocha, do seguinte teor: ----------------------------------  

 -------- “(…) De acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, o auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, remete 

semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a 

respetiva situação económica e financeira.” ------------------------------------------------------  

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

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

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

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: _________________________________________ 


