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ATA Nº 28 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

 

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 Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Rui 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos nove dias do mês de dezembro 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, 

Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel da Silva 

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

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- (01/28) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 9 de dezembro do ano em curso, de Rui Miguel Mendes 

Espínola, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 
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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 9 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/28) CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1567, datada de 3 de dezembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “A Carta Educativa é entendida, a nível municipal, como o instrumento de 

planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a 

localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação formação que seja 

necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento sócio demográfico de cada município; --------------------------  

 -------- Considerando que as autarquias locais são a estrutura fundamental para a gestão 

de serviços públicos numa dimensão de proximidade, no âmbito do quadro de 

transferência de competências em matéria de ação educativa definida pelo Decreto-Lei 

nº21/2019, de 30 de janeiro; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 1, do artigo 14º, do diploma acima citado, 

“A elaboração da carta educativa é da competência da câmara municipal, sendo 

aprovada pela assembleia municipal respetiva, após discussão e parecer do conselho 

municipal de educação, e pronúncia do departamento governamental com competência 

na matéria; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que este executivo delibere remeter, às entidades referidas no 

parágrafo anterior, a presente Carta Educativa, para os efeitos consagrados no 

mencionado artigo 14º.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto, em simultâneo, com o ponto 

seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, na página noventa e cinco da Carta 

Educativa, se menciona que o Município pretende estabelecer acordos de cooperação 

com as unidades orgânicas, para a transferência de verbas e competências no âmbito da 

manutenção de edifícios das escolas do primeiro ciclo e questionou de que modo e que 

competências pretende a Câmara transferir. ------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão salientou ainda que, no entender dos Vereadores do Partido 

Social Democrata, esta manutenção deve continuar sobre a alçada da Câmara, ou seja, 

deve ser assegurada pela Câmara, que tem meios técnicos, mão-de-obra, materiais e 

fornecedores que, provavelmente, praticam outro tipo de valores, pelo que pode muito 

bem responder a este tipo de manutenções mas se, no entanto e no caso de insistirem em 

delegar esta competência numa outra unidade orgânica, então que seja, por exemplo, 

nas juntas de freguesia, obviamente, associado à transferência das verbas necessárias 

para que estas consigam fazer as manutenções das escolas; caso esta manutenção 

continue na competência da Câmara, que é o que os Vereadores do PSD defendem, o 
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executivo deve certificar-se de que estas manutenções são efetivamente efetuadas, 

porquanto, apesar de terem referido, aquando da discussão do orçamento para este ano, 

a questão da necessidade da manutenção das escolas do primeiro ciclo, durante este ano 

referenciaram-lhes, mais uma vez, que algumas manutenções não foram feitas, como 

por exemplo, no caso da escola das Fontinhas ou da escola de São Brás. --------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou ainda se o aumento da rubrica de 

cinquenta mil euros, no orçamento, para as escolas do primeiro ciclo, tem a ver com esta 

proposta de transferência de competências. -------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que essa questão da transferência de 

competências, na Carta Educativa, é uma gralha dos serviços, sendo que a manutenção 

das escolas continua a ser da competência da Câmara Municipal e que não vai ser 

delegada, pelo que o documento será corrigido. --------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, pelo que entendeu da intervenção da Vereadora Cláudia 

Martins, não se deveria transferir essa competência para as escolas, mas, no entanto, 

também se fala muito da autonomia das escolas. -------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que essa discussão deve ser realizada, do ponto de vista do poder 

local, porquanto há muito tempo que, do ponto de vista regional, existe consenso e 

unanimidade em transferir essa competência para as escolas, sendo que, atualmente, as 

escolas é que têm essa competência, à exceção das escolas de freguesia, em que isso 

ainda não acontece e que competem ao Município, razão pela qual é a Câmara que faz 

as intervenções no edificado e as Juntas de Freguesia, por delegação da Câmara 

Municipal, cortam a relva; no entanto, nos casos da Escola Secundária Vitorino 

Nemésio, Escola Básica Integrada da Praia da Vitória e Escola Básica Integrada dos 

Biscoitos, as pinturas, cortes de relva e outras situações, são da competência dos 

conselhos executivos dessas escolas. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às considerações de que algumas intervenções nas escolas não 

foram feitas, disse que algumas não foram feitas mas que muitas foram e ainda que, por 

exemplo, não tenham sido feitas intervenções na escola das Fontinhas, foram feitas 

intervenções numa série de outras escolas. --------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à escola de São Brás, disse que, na semana passada, esteve na 

escola, tendo reunido com o seu corpo docente, sendo que apenas lhe foram 

comunicadas duas questões, designadamente uma que se prende com equipamentos 

informáticos, nomeadamente projetores e um computador que, recordou, são da 

competência da Escola Básica Integrada, sendo que, há pouco tempo, a Câmara deu um 

apoio à Escola Básica Integrada nessa matéria, mas a escola é que distribui os 

equipamentos, ou seja, quem define para onde vão os equipamentos é a Escola Básica 

Integrada; no entanto e como essa questão foi diretamente colocada pela professora, 

quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal, ficaram sensibilizadas para o 

assunto e vão procurar uma forma alternativa de resolver o caso específico, mas a 

responsabilidade é da Escola Básica Integrada, porquanto a mesma é que recebe os 

apoios, quer do Governo Regional, quer da Câmara e faz a distribuição dos mesmos 

pelas escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às intervenções que estavam previstas nas escolas referiu que apenas 

uma não foi efetuada na escola de São Brás, que tinha a ver com a pintura e que, por 
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causa da pandemia, ficou ligeiramente atrasada e que, quando se preparava para iniciar 

o trabalho, a escola informou que, como já estava perto do início do ano letivo e o 

trabalho poderia não ficar concluído atempadamente, seria preferível fazê-lo noutra 

altura.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, disse que as restantes intervenções de manutenção do 

edificado foram feitas, sendo que, na visita que o executivo fez à escola na semana 

passada, foram referenciadas outras situações novas, que se prendem, precisamente, 

com a questão do atl e de uma eventual ampliação da escola. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, das intervenções que eram 

necessárias fazer na escola de São Brás, apenas ficou em falta a questão da pintura, 

tendo em conta que não foi possível fazer mais cedo e que a mesma podia não ficar 

concluída atempadamente, pelo que se decidiu fazer noutra altura. ---------------------------  

 -------- Quanto à Carta Educativa, o Vereador Tiago Borges referiu que a opinião dos 

Vereadores do PSD é que ficasse a cargo da Câmara o levantamento das necessidades 

das escolas e atuar junto das mesmas e não passar essa competência para as escolas e 

para os professores. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que a questão que lhe transmitiram, relativamente à escola de São 

Brás, não tem a ver com questões de manutenção do edifício, mas sim com material que 

os pais têm de comprar para os alunos utilizarem nas aulas, ou seja, material logístico e, 

apesar de desconhecer de quem é a competência para a aquisição desse material, não 

tinha ideia de que, em dois mil e vinte, isso ainda acontecesse. -------------------------------  

 -------- O senhor Presidente, sobre a questão de não fazer sentido que sejam os 

professores a gerir estas matérias, disse que esse era o sentido para o qual, 

tendencialmente e há mais de uma década, este país se encaminha, ou seja, para a 

autonomia das escolas, ou seja, dar competência às escolas para que tenham orçamento 

para esse efeito e para que o possam gerir nesse sentido mas, no entanto e como já disse 

anteriormente, esta situação que consta no documento é uma gralha que vai ser 

corrigida. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere aos equipamentos, esclareceu que já visitou todas as escolas de 

freguesia do concelho, não tendo sido possível perceber os critérios de distribuição do 

equipamento e dos materiais, porque não é uma competência da Câmara Municipal, mas 

sim da Escola Básica Integrada sendo que, por exemplo, algumas escolas têm projetores 

por sala e outras têm um projetor para toda a escola. --------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, se os pais entenderem levantar essa questão, podem fazê-lo 

no órgão da escola onde têm representação, à semelhança do que acontece com a 

Câmara, que também tem representação no órgão da escola e onde refere esses assuntos, 

sendo que os pais também o devem fazer nesse âmbito. ----------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que a distribuição global do material é da responsabilidade da 

escola e que, o que a Câmara tem a responsabilidade obrigatória de efetuar, é a 

manutenção e conservação do edificado. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges salientou que, de acordo com o proferido pelo senhor 

Presidente, a responsabilidade pela distribuição do material estaria a cargo da EBI, que 

distribuía o material às escolas do primeiro ciclo mas, contudo e no seu entender, a 

Câmara não se pode desresponsabilizar dessa matéria, porquanto, como o senhor 
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Presidente disse anteriormente, o fundo de que a EBI dispõe é proveniente da Câmara e 

da Secretaria da Educação, entre outras entidades, pelo que, se a Câmara assume esse 

fundo, também convinha perceber, junto da EBI, o motivo das reclamações. ---------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que quando a EBI é confrontada com estas situações, 

diz que não recebeu qualquer reclamação daquela escola, nem dos pais das crianças que 

a frequentam, pelo que as reclamações têm de ser feitas junto de quem tem a devida 

competência. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão, o senhor Presidente salientou o exemplo da situação que 

aconteceu aquando da telescola, em que, havendo a necessidade de se adquirirem 

computadores para as escolas de freguesia, a Câmara não podia, porém, distribuir esse 

equipamento pelas escolas, tendo de os entregar à unidade orgânica, que é a EBI da 

Praia da Vitória, a qual, por sua vez, é que fazia essa distribuição. ---------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins sugeriu que, a acompanhar essa distribuição dos 

computadores poderia, por exemplo, celebrar-se um protocolo onde estivessem 

definidos os critérios de distribuição por forma a conseguir-se assegurar uma forma 

equitativa de os distribuir pelas escolas, tendo o senhor Presidente respondido que o 

financiamento nessa matéria não compete à Câmara, mas sim à Direção Regional da 

Educação e que o financiamento da Câmara a essas entidades é sucedâneo, ou seja, em 

segunda linha.------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente reconheceu que é notório que a exigência e 

responsabilização das estruturas orgânicas escolares é quase inexistente e que, por 

exemplo, no caso da Escola Secundária Vitorino Nemésio, relativamente à sua pintura e 

aos cortes de relva, entre outras situações, a culpa não é do Governo, porque a escola é 

que gere essas situações com base no seu orçamento. -------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/28) CARTA SOCIAL MUNICIPAL DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA - PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1570, datada de 3 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “A carta social municipal consubstancia-se num estudo de análise da dinâmica 

da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais, pretendendo dar a conhecer as respostas 

sociais, no âmbito da ação social, em funcionamento no Concelho da Praia da Vitória, a 

sua caraterização, localização territorial, equipamentos e entidades de suporte; ------------  

 -------- A carta social municipal pretende ser simultaneamente um instrumento 

multiusos de extrema flexibilidade nos domínios da informação social, de suporte no 

apoio à tomada de decisão aos diversos níveis, de apoio à cooperação institucional e, em 

particular, de informação ao cidadão; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos dos nºs 2 e 3 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 

55/2020, de 12 de agosto, compete à câmara municipal elaborar a carta social municipal 

e à assembleia municipal aprová-la; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o nº 4, do artigo supra mencionado, após a 

aprovação pela assembleia municipal, deve a carta social municipal ser remetida aos 
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membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais e da segurança 

social;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que este executivo delibere sobre a presente proposta alusiva à carta 

social municipal, em conformidade com os normativos explanados.” ------------------------  

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que aprovavam a Carta Social Municipal, 

mas deixava, mais uma vez, a nota da necessidade de articulação com os serviços da 

ação social da região, para que o Município não entre numa situação de duplicação de 

apoios sociais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que tudo o que tem a ver com a ação social da Câmara tem de ser 

acompanhado, para se perceber que impacto tem na vida das pessoas e se os apoios 

sociais da Câmara efetivamente contribuem para a sua inserção na sociedade, se há uma 

evolução ou se estas pessoas estão constantemente a ser alvo de medidas de renovação 

de apoios sociais e nunca passam à fase seguinte, conforme seria desejável, ou seja, 

conseguir-se uma certa mobilidade social promovida pelas medidas da Câmara; assim 

sendo e no seu entender, existe, por um lado, a questão da articulação e, por outro, a 

necessidade de perceber até que ponto as medidas da Câmara efetivamente ajudam as 

pessoas a integrarem-se na sociedade e no mercado de trabalho e em que medida 

melhoram não apenas a sua qualidade de vida, como a sociedade em geral. ----------------  

 -------- O senhor Presidente concordou com a sugestão da Vereadora Cláudia Martins 

relativa ao acompanhamento, dizendo que o mesmo é feito regularmente e que tem 

efeitos diversos e pontuais, conforme a evolução da economia e que o que, por exemplo, 

se passava há um ano e pouco atrás, em que se verificava uma clara redução dos apoios 

sociais, não é o que se passa atualmente, sendo que a tendência para os apoios será 

crescente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às medidas da Câmara, a Vereadora Cláudia Martins perguntou se 

é possível as pessoas voltarem a solicitar apoio para o arredamento nas situações em que 

deixaram de o ter. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que são coisas diferentes e que uma coisa é o 

apoio social e, outra, a questão da habitação; assim, a questão da habitação é crucial na 

mudança global porque os apoios à renda, quer da Câmara, quer do Governo, sempre 

foram vistos como sendo de curto prazo, ou seja, o Governo e a Câmara davam apoios à 

renda porque estavam a construir grandes bairros sociais, bem como a adquirir casas 

sociais, para colocar essas pessoas, razão pela qual estas deixavam de ter o apoio à 

renda, pois iam viver para casas de habitação social; no entanto, o certo é que, quer por 

causa do financiamento europeu, quer por causa do financiamento do IHRU – Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana – o próprio Governo Regional e a Câmara 

deixaram de construir bairros sociais, pelo que é natural que, não havendo mais oferta 

de habitação social, os apoios ao arrendamento aumentem. ------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação disse que estes apoios podem não estar muito tempo 

na Câmara mas vão transitar, por muito tempo, para o Governo. ------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que a sua questão é precisamente essa, 

ou seja, o que se vê é que essas pessoas partem de uma resposta ao nível local, mas a 

evolução não é para uma melhoria por terem melhores condições de vida, mas sim por 
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terem uma resposta social diferente, pelo que gostaria de saber até que ponto estas 

pessoas, que foram ajudadas pelo Município, conseguiram vingar e em que termos estas 

medidas tiveram impacto na vida das mesmas. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa referiu que já houve casos de pessoas que 

manifestaram não ter mais necessidade do apoio por já terem melhores condições de 

vida.--------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se, aliadas a estas medidas de apoio 

económico, existem, da parte da Câmara, medidas de apoio para essas pessoas a outros 

níveis como, por exemplo, de orientação, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

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

 

 

 -------- (04/28) PROJETO DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO AO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1561, datada de 3 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Com a publicação, a 13 de dezembro de 2018, do Regulamento Municipal do 

Fundo de Emergência Social, procedeu-se à definição e implementação de regras e 

critérios para a prestação de apoio financeiro e/ou em espécie, de caráter urgente e 

inadiável, a agregados familiares e a pessoas isoladas, que vivam em situação 

socioeconómica de emergência. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Passados dois anos, constata-se a necessidade de proceder a alguns ajustes ao 

normativo deste Regulamento, pelo que se propõe que, ao abrigo das disposições 

combinadas previstas no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, alíneas 

h) e i), do nº 2, do artigo 23º, artigo 25º, nº 1, alínea g) e artigo 33º, nº 1, alínea K), do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal delibere aprovar e 

submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente projeto de 

alteração ao Regulamento Municipal do Fundo de Emergência Social, o qual faz parte 

integrante desta proposta.” ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto, em simultâneo, com os dois pontos 

seguintes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins voltou a insistir naquilo que os Vereadores do 

Partido Social Democrata já haviam apresentado em reunião de Câmara, quando 

discutiram o período pós COVID, ou seja, gostariam de insistir na questão de se atribuir 

uma verba para um fundo de emergência social local, que seria gerido pelas freguesias. -   

 -------- Prosseguiu dizendo que apesar de já se ter falado, várias vezes, nesta questão e 

de se saber que o executivo não admite a existência de pessoas que, provavelmente, têm 

mais confiança com as freguesias locais, por lhes serem próximas e que não chegam à 

fase de recorrerem ao nível municipal, disse que existem questões muito mais pequenas 

do que aquelas que, normalmente, vêm a reunião de Câmara como, por exemplo, a 
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substituição de janelas ou de eletrodomésticos, sendo que, o que está a falar, tem a ver 

com um fundo de emergência social que permita, por exemplo, a uma pessoa que está 

no limite para pagar a luz, recorrer à Junta de Freguesia para que esta possa acionar este 

mecanismo e tratar desta questão na hora, ou seja, que não envolva burocracia e que se 

possa, na hora, resolver uma situação que, caso se prolongue, vai ter outro tipo de 

impacto.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, o que se vê muitas vezes, é as Juntas de Freguesia recorrerem 

aos seus próprios fundos para tratarem destes assuntos, ou, por vezes, os próprios 

elementos das Juntas de Freguesia é que assumem essas despesas, razão pela qual 

entende que é importante que haja um pequeno valor disponível para que se pudesse 

acionar este mecanismo também a nível local. ---------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão, o senhor Presidente disse que existe uma dualidade na 

argumentação porque, se existe coisa que os Vereadores do PSD sempre tentaram 

acusar a Câmara, é de falta de transparência e de critérios e quando se fala em 

burocracia, não deixa de ser necessário que haja uma avaliação, efetuada pelos técnicos, 

dessas situações. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que o Município tem essa resposta quando, por exemplo, se 

verifica a situação de uma fatura por pagar e que carece de uma atuação ágil e rápida, 

mas, porém, tem de haver um critério, que é aquilo que os Vereadores do PSD sempre 

exigiram e, portanto, ou essa análise é meramente política, feita pelos eleitos, caso em 

que os Vereadores do PSD terão de mudar a sua argumentação, ou é uma análise 

técnica, por forma a manterem a mesma argumentação; ora, no caso das deliberações 

camarárias existe sempre um parecer técnico mas, no entanto e pelo que tem 

conhecimento, não há Junta de Freguesia que tenha condições de emitir esses pareceres 

técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Salientou ainda que, nessas situações de urgência, o Município despacha esses 

pedidos rapidamente mas, no entanto, é necessário fazer a demonstração cabal dos 

pressupostos, que é aquilo que os Vereadores do PSD sempre exigiram ao executivo. ----  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que, o que está a falar é no sentido de 

que também poderia ser criado um regulamento a nível local que, por exemplo, 

definisse um valor mínimo de cinquenta euros para apoio a essas situações, tendo o 

senhor Presidente lembrado que, há três anos, por causa da atribuição de um cabaz no 

valor de vinte euros, os Vereadores do PSD acusaram o executivo de não ter critérios 

para a atribuição desses cabazes. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu referindo que, na opinião dos Vereadores do 

PSD, a Câmara Municipal não pode atribuir qualquer montante sem estar 

regulamentado, sem critério e sem parecer técnico, mas, de acordo com o que a 

Vereadora Cláudia Martins acabou de dizer, deveria ser atribuído um montante à Junta 

de Freguesia para esta, por sua vez, atribuir cinquenta euros a uma pessoa que necessite 

pagar uma despesa em situação de emergência, sem ter um parecer, sem apresentação 

de documentação e apenas mediante a decisão de um político. --------------------------------  

 -------- Destacou ainda que não tem conhecimento de nenhum caso de alguém com uma 

necessidade que se tenha dirigido à Câmara, seja diretamente, seja por via de uma Junta 
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de Freguesia, que não tenha tido resposta positiva, desde que demonstre que se encontra 

nessa situação de necessidade e que precisa desse apoio. ---------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que estas situações chegam aos 

Vereadores do PSD e por essa razão é que apresentou esta questão, tendo o senhor 

Presidente retorquido que essas situações chegam aos Vereadores do PSD porque 

quando essas pessoas vêm pedir apoio à Câmara, não têm a documentação para 

apresentar, ou verifica-se que têm outros rendimentos. -----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que o Município dispõe de um Fundo de 

Emergência Social, que funciona de modo rápido e eficaz. ------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que também se podia, por exemplo, criar 

neste Fundo de Emergência Social, a nível municipal, uma rubrica que estipulasse este 

tipo de apoio mínimo para situações que têm de ser resolvidas de imediato. ----------------  

 -------- O senhor Presidente questionou se a Vereadora Cláudia Martins tem 

conhecimento de alguma situação em que o apoio não tenha sido imediato, porque se 

houver conhecimento de um caso desses vai querer saber qual é e vai ter de chamar à 

responsabilidade os serviços. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que o que está a sugerir não é uma 

situação que esteja regulamentada, tendo o senhor Presidente replicado que um apoio 

público, quer financeiro, quer em espécie, obedece a três regras simples, tem de ser 

deliberado, tem de estar regulamentado, bem como ser acompanhado por um parecer 

técnico.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se existe um mecanismo que possa 

ajudar uma família que está a passar por uma situação transitória, por exemplo, uma 

situação em que o casal fica desempregado, sendo que, de um momento para o outro, 

fica com necessidades, ao que o senhor Presidente respondeu que essas pessoas têm de 

provar que estão desempregadas. -------------------------------------------------------------------  

 --------  A Vereadora Cláudia Martins disse que também não tem ideia de ver em 

reunião de Câmara, para deliberação, essas situações pequenas de emergência, tendo o 

senhor Presidente respondido que, muitas vezes, quando chegam esses pedidos e após a 

análise do processo pelos técnicos, se verifica existir já e em primeira instância, um 

apoio governamental, bem como a perceção de que, provavelmente, os recursos 

familiares serão orientados para outras questões que não as que justificam esta 

discussão, razão pela qual existe, precisamente, um parecer técnico. -------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

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

 

 

 -------- (05/28) PROJETO DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO AO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: -------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1564, datada de 3 de dezembro em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Com a publicação, a 5 de dezembro de 2018, do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, procedeu-se à 

definição e implementação de regras e critérios para atribuição de apoio financeiro para 

pagamento da renda mensal a agregados familiares e a pessoas isoladas em situação de 

pobreza, carência e exclusão social. ----------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto, decorrente das necessidades resultantes da aplicação do mesmo, 

torna-se necessário proceder a algumas alterações e aditamentos ao referido 

regulamento de modo a clarificar as regras de acesso e atribuição do apoio. ----------------  

 -------- Assim, propõe-se que, ao abrigo das disposições combinadas previstas no artigo 

241º da Constituição da República Portuguesa, alínea h) e i) do nº 2 do artigo 23º, artigo 

25º, nº 1, alínea g) e artigo 33º, nº 1, alínea K) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à posterior aprovação da 

Assembleia Municipal, o presente projeto de alteração e aditamento do Regulamento de 

Apoio ao Arrendamento Às Famílias do Concelho da Praia da Vitória.” --------------------  

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

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

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

 

 

 -------- (06/28) REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE APOIOS 

SOCIAIS AOS BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: ----------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1569, datada de 3 de dezembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Proteção Civil surge pela necessidade de garantir a 

segurança das populações, proporcionando um socorro eficaz e sustentável, com um 

elevado padrão de disponibilidade e profissionalismo, alicerçado em capacidades únicas 

e recursos humanos especializados, que são implementados de forma transversal e em 

cooperação com vários agentes locais; -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia 

da Vitória assume-se como o principal agente de Proteção Civil, arrogando-se como 

parceiro indissociável da Autarquia na salvaguarda da segurança das populações, num 

esforço sem paralelo e cujo voluntariado não deve ser confundido com benevolência 

mas, sim, reconhecido como responsabilidade, rigor e profissionalismo; --------------------  

 -------- Considerando que a Proteção Civil Municipal é uma responsabilidade da tutela 

da Câmara Municipal da Praia da Vitória e, considerando a pertinência do 

reconhecimento e fomento de uma atividade de extrema relevância para a Praia da 

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

 -------- Considerando a pertinência de definir a concessão de um conjunto de benefícios 

aos homens e mulheres que, voluntariamente, dedicam a sua vida ao serviço da 

segurança dos praienses, especificamente os bombeiros voluntários da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória; -----------------------------------  
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 -------- Assim, propõe-se que, ao abrigo das disposições definidas na alínea k) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e na alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a Câmara Municipal delibere aprovar e 

submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente projeto do 

Regulamento Municipal de Concessão de Apoios Sociais aos Bombeiros Voluntários da 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.” -------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto quarto. ---------------------  

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

Democrata vão votar a favor desta proposta mas, no entanto, têm receio que, 

relativamente à questão da isenção do IMI, que pode ir até aos dez anos, não se esteja a 

deturpar também o conceito de voluntariado, ou seja, não está a colocar em causa o 

trabalho dos bombeiros voluntários, que é muito importante para a sociedade e para a 

comunidade, mas não quer, de forma alguma, que haja algum tipo de discriminação face 

a outras pessoas que também participam voluntariamente como, por exemplo, apoiando 

pessoas idosas, doentes e crianças e que também são imprescindíveis à nossa sociedade.  

 -------- Prosseguiu dizendo que, tendo em consideração a questão de garantir a proteção 

civil e a saúde dos munícipes, sem falar em voluntariado, também se pode ir aos 

enfermeiros e aos médicos e depois, na questão da sustentabilidade alimentar, também 

se podia incluir os agricultores e os pescadores que garantiram os seus serviços durante 

a situação do COVID, pelo que se podia se chegar à conclusão de que todas estas 

pessoas mereciam este tipo de isenções e apoios sociais; assim e apesar de não estar 

contra este apoio, pretendia alertar para a necessidade de não se correr o risco de estar a 

criar uma discriminação e estar, também, a deturpar o conceito de voluntário. -------------  

 -------- De seguida questionou a razão pela qual estes benefícios vão para aprovação da 

Assembleia Municipal, tendo o senhor Presidente respondido que vão à Assembleia 

Municipal porque são alterações ao Regulamento. ----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou também por que motivo a questão do 

seguro de acidente pessoal não está assegurada no protocolo com os Bombeiros, ao que 

o senhor Presidente respondeu que a Câmara é que paga essa despesa. ----------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins destacou ainda que, no documento que a Câmara 

apresentou, com os requisitos, não é exigida a documentação que é exigida a todas as 

pessoas que recebem apoios da Câmara, isto é, a questão da inexistência de dívida à 

Segurança Social e às Finanças, tendo o senhor Presidente respondido que essa situação 

decorre da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A Vereadora Cláudia Martins concluiu dizendo, mais uma vez, que não estão 

contra e vão votar a favor desta proposta, mas não podiam deixar de dar esta nota, para 

não se correr o risco de estar, de certa forma, a discriminar outras pessoas que também 

são voluntários e que exercem atividades muito importantes para a sociedade. -------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

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

 

 



 

 
Ata nº 28/2020 Página 12 de 54 
 

 

 

 

 -------- (07/28) REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE QUIOSQUES PARA 

EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA NO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA - PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1559, datada de 3 de dezembro em curso, do 

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

 -------- “Considerando que o setor turístico tem sido um dos mais dinâmicos nos últimos 

anos na Região Autónoma dos Açores, tendo a mesma dinâmica tem ocorrido na Praia 

da Vitória, espelhando-se em vários investimentos privados que reforçaram, em muito, 

a oferta turística local, particularmente em termos de animação turística. -------------------  

 -------- Considerando que a natureza, o mar e a cultura têm sido fatores impulsionadores 

da oferta turística local, sendo óbvia a recetividade dos públicos-alvo a essas iniciativas.  

 -------- Considerando que a visão estratégica da Câmara Municipal da Praia da Vitória 

para o turismo concelhio, decorrente do Plano Estratégico de Desenvolvimento Local e 

demais instrumentos de desenvolvimento territorial, assente nessas premissas, sendo, 

por isso, adequado que a Autarquia continue a dinamizar ações conducentes à 

concretização dos pressupostos acima expostos. -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal promoveu a construção de infraestruturas 

em formato quiosque para serem alocadas a atividades de dinamização económica, as 

quais, pelo exposto acima, reforçado pela situação atual que impõe o reforço das 

medidas de apoio às empresas locais. --------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando que, pelo acima referenciado, é de todo o interesse enquadrar as 

referidas estruturas como pontos de promoção das atividades de animação turística de 

gestão privada, sendo, por isso, necessário estabelecer as regras, procedimentos e 

obrigações de concessão, primando pelos princípios da justiça, igualdade, rigor e 

transparência. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E de acordo com o estabelecido nas alíneas k) e ff) do artigo 33.º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------  

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

 --------  - Aprovar o Regulamento de Concessão de Quiosques para Empresas de 

Animação Turística no Concelho da Praia da Vitória.” -----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto, em simultâneo, com os dois pontos 

seguintes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto a Vereadora Cláudia Martins referiu que existe uma 

rubrica no orçamento, de cerca de quinze mil euros, para estruturas para albergar 

empresas marítimo/turísticas, e perguntou se isso tem a ver com estes quiosques, tendo 

o Vereador Tiago Ormonde respondido afirmativamente e acrescentado que esse valor, 

que consta no orçamento, tem a ver com o pagamento de uma parte dessas estruturas e 

que ocorrerá em dois mil e vinte e um, sendo por esse motivo que tem a rubrica com 

esse valor. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que tem ideia de que esta situação já 

constava no orçamento anterior, com uma rubrica de cerca de quarenta mil euros, que 

nem sequer estava prevista para os anos seguintes e, quando falou com o senhor 

Presidente, na discussão das contas consolidadas, foi-lhe dito que a Câmara já tinha 

estes equipamentos mas que, simplesmente, estavam guardados devido à questão da 
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pandemia mas, no entanto, aparecem, novamente, rubricas com estas situações, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que tal acontece porque é necessário concluir os 

procedimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  A Vereadora Cláudia Martins questionou onde é que estes quiosques vão ser 

colocados e quantos são, ao que o senhor Presidente respondeu que os quiosques serão 

colocados na zona da marina, a partir do monumento ao pescador e que são quatro 

quiosques. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

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

 

 

 -------- (08/28) PROJETO DE ADITAMENTO E ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1557, datada de 3 de dezembro em curso, do 

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

 -------- “Com o Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória, publicado no Diário 

da República de 10 de janeiro de 2020 (Aviso nº518/2020), alterado e republicado a 08 

de julho de 2020 (Aviso n.º 11525/2020), procedeu-se à regulamentação da atribuição 

de apoios para dinamização habitacional e dinamização empresarial na Área de 

Revitalização Urbana da Praia da Vitória. ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o impacto e recetividade deste instrumento na comunidade 

empresarial, da qual resultou a primeira alteração a este instrumento de incentivo 

económico, e perante a urgência de reforço do pacote de apoio face ao período atual, 

resultante da diminuição da atividade económica devido à pandemia COVID-19 e 

consequente consumo das reservas financeiras das empresas, afetando a capacidade de 

investimento e de possibilidade de relançamento das atividades, assim como o 

surgimento de novos negócios no espaço urbano local, conforme os objetivos do 

regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, ao abrigo das disposições combinadas previstas no artigo 241º da 

Constituição da República Portuguesa, artigo 25º, nº1, alínea g), e artigo 33º, nº1, alínea 

k), do Anexo I da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal delibere 

aprovar e submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente projeto 

de aditamento e alteração do Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória.” ----------  

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

 -------- Quanto a este ponto, a Vereadora Cláudia Martins referiu que já é a segunda vez 

que é presente a reunião de Câmara uma alteração a este Regulamento, sendo que, na 

sua opinião, não se deve dar às pessoas a mensagem de que o Regulamento vai sendo 

adaptando consoante as necessidades de cada um e, assim, a proposta que o grupo do 

Partido Social Democrata apresentou na Assembleia Municipal, no sentido deste 

Regulamento baixar à comissão permanente, fazia todo o sentido, até porque, na altura, 

teria sido possível prever uma série de lacunas. --------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Ormonde respondeu que o que está a ser feito é no sentido de 

adaptar o Regulamento à realidade. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que a sua ideia é que estes regulamentos 

tivessem um período experimental, em que se conseguisse prever uma série de situações 

que já ficassem definidas nos regulamentos. ------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que não estão a alterar mas sim a fazer um 

reforço para as situações que não estavam previstas. --------------------------------------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

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

 

 

 -------- (09/28) REGULAMENTO PARA PROJETOS DE INTERESSE 

MUNICIPAL - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1558, datada de 3 de dezembro corrente, do 

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

 -------- “Considerando que a vitalidade do centro urbano da Praia da Vitória, delimitado 

pela Área de Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei 

nº307/2009, de 23 de outubro, é estrutural para a saúde económica do Concelho. ----------  

 -------- Considerando que em janeiro de 2020, foi aprovado o Regulamento Municipal 

Viver e Investir na Praia da Vitória, cujo objetivo é potenciar e apoiar a concretização 

de projetos de habitação e de negócios nesse espaço territorial, impulsionando, com 

incentivos concretos, a requalificação urbana e a revitalização económica e empresarial 

do centro urbano da Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, pese embora o referido quadro de apoios, o desenvolvimento 

do território, a atração de investimentos inovadores e de maior dimensão, com a 

consequente criação de emprego e geração de riqueza, implicam a introdução de 

mecanismos de apoio capazes de responder a desafios diferentes dos estabelecidos no 

quadro supracitado. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que é urgente a introdução de um instrumento que diferencie o 

apoio municipal a projetos de investimento que, pela inovação, dimensão e impacto 

local, se perspetivam como âncoras de atratividade e desenvolvimento e, por essa via, 

motivadores de economia, fluxos e dinâmicas sociais e, em consequência, elementos 

geradores de riqueza e bem-estar social e económico. ------------------------------------------  

 -------- E considerando que ao abrigo da legislação em vigor (Artigo 23º, nº1, alínea u) 

do Anexo I da Lei nº75/2013, de 12 de setembro), que preconiza a figura do Projeto de 

Interesse Municipal, é possível a introdução do instrumento de apoio referido, 

conducente ao estímulo necessário à contínua revitalização da área urbana da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E de acordo com o estabelecido nas alíneas k) e ff) do artigo 33.º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------  

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

 --------  - Aprovar o Regulamento para Projetos de Interesse Municipal.” -------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto sétimo. --------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que os Vereadores do Partido Social 

Democrata votam a favor desta proposta de Regulamento para os projetos de Interesse 

Municipal, mas propõem que o valor mínimo dos projetos seja de quinhentos mil euros. -  

 -------- Continuou explicando o porquê desta proposta, ou seja, que esta é uma situação 

única e que se destina a projetos de interesse municipal, pelo que não se pode 

vulgarizar, para não acontecer, por exemplo, como a questão da marca “Açores” em que 

faltam critérios e onde nem tudo, só porque é dos Açores, ter aptidão para ter a marca 

“Açores”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu reconhecendo que este é, efetivamente, um projeto de valor para o 

Município e que, então, é necessário não se banalizar este tipo de distinções, porque esta 

é uma questão única, como disse o senhor Presidente, razão pela qual entendem que o 

valor de cento e cinquenta mil euros, como valor mínimo, é pouco e deveria subir para 

os quinhentos mil euros. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou ainda se está previsto o montante que se vai gastar com esta medida, 

tendo o senhor Presidente respondido que no orçamento consta uma rubrica com uma 

previsão para duas ou três candidaturas anuais, pelo que, caso haja mais candidaturas, 

não vai ser por falta de rubrica orçamental que não vão ser aprovadas. ----------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou, também, se este Regulamento não é 

cumulativo com o Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória, ao que o senhor 

Presidente respondeu negativamente. --------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à proposta dos quinhentos mil euros, o senhor Presidente 

referiu que o executivo mantém os cento e cinquenta mil euros. ------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu também que, no artigo segundo, tem uma gralha, 

ou seja, no n.º 1 diz: “Os Projetos de Interesse Municipal na Praia da Vitória são 

concretizados na Área de Reabilitação Urbana”, mas deve dizer: “Os Projetos de 

Interesse Municipal na Praia da Vitória são concretizados em todo o Concelho da Praia 

da Vitória”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

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

 

 

 -------- (10/28) CONSELHO GERAL DA FUNDAÇÃO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: ------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1562, datada de 3 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “A Escola Profissional da Câmara Municipal da Praia da Vitória nasceu a 16 de 

outubro de 1995 por deliberação da Câmara Municipal de 07 de setembro de 1994 e da 

Assembleia Municipal da Praia da Vitória de 28 de abril de 1995. ----------------------------  

 -------- No ano letivo de 1995, iniciou a atividade letiva, com apenas 40 alunos, em duas 

turmas do curso de Técnico de Hotelaria/Restauração – Organização e Controlo, no 

edifício situado na Rua de Jesus. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a 19 de setembro de 2001 foi celebrado o contrato de 

constituição da Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória, com objetivo do 
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desenvolvimento do ensino profissional no concelho da Praia da Vitória, tendo como 

fundadores a Câmara Municipal da Praia da Vitória (conforme deliberação da Câmara 

Municipal de 29 de novembro de 2000 e da Assembleia Municipal de 22 de dezembro 

de 2000), a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e ao Junta Regional dos 

Açores do Corpo Nacional de Escutas;  -----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando as alterações legislativas à época, em janeiro de 2005 passou 

Escola Profissional da Praia da Vitória passou a propriedade da Fundação de Ensino 

Profissional da Praia da Vitória, por deliberação da Câmara Municipal de 20 de julho de 

2005, tendo como fundadores a Associação Alerta (previamente designada Junta 

Regional dos Açores do Corpo Nacional de Escutas) e a Câmara de Comércio de Angra 

do Heroísmo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando as alterações legislativas na Lei Quadro das Fundações motivadas 

pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, que tinha como objetivo a extinção e redução do 

número de Fundações em Portugal, por deliberação da Câmara Municipal de 21 de 

junho de 2017 e da Assembleia Municipal de 18 de setembro de 2017, a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória fez-se substituir enquanto entidade fundadora pela 

Associação Salão Teatro Praiense. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Desde 1995 até 31 de julho do presente ano, dos 1533 jovens que frequentaram 

os cursos profissionais de equivalência escolar, 1315 foram diplomados. Mais de 790 

adultos frequentaram, no âmbito do Programa Reativar, cursos de diferentes áreas, 

sendo que, destes, mais de 774 foram diplomados. ----------------------------------------------  

 -------- No total, entre cursos do programa PROFIJ e cursos profissionais de nível 4, 

passaram, pela nossa Escola, 104 turmas, e dos cursos do programa Reativar e de 

Aquisição Básica de Competências, 71 turmas. --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a Fundação de Ensino 

Profissional da Praia da Vitória desenvolve uma clara e inequívoca ação na formação 

dos cidadãos do Concelho da Praia da Vitória e sendo estratégico para o 

desenvolvimento da Praia da Vitória a subsistência da Escola Profissional da Praia da 

Vitória, dotando-a de mais meios quer humanos, financeiros e pedagógicos, assim 

como, dotar os seus órgãos estatutários de estabilidade, em prol da transparência e do 

crescimento sustentável do Ensino Profissional da Praia da Vitória, sempre tendo como 

parceira estruturante a Câmara Municipal da Praia da Vitória; --------------------------------  

 -------- Considerando o caracter estratégico da Escola Profissional da Praia da Vitória, 

remeto para conhecimento da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a deliberação do 

Conselho Geral da Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória de 30 de 

novembro de 2020 e das deliberações da Associação Salão Teatro Praiense de 27 de 

novembro de 2020 e da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da 

Vitória de 13 de março de 2020, nas quais se define como futura estrutura do Conselho 

Geral, a Associação Alerta, a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, esta última por 

substituição da Associação Salão Teatro Praiense, que por sua vez, tinha substituído 

esta Câmara Municipal.” -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou qual a justificação para a Associação Salão 

Teatro Praiense ser substituída pela Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória, porquanto, no entender dos Vereadores do Partido Social Democrata, a 

Câmara Municipal não deve delegar numa Associação autónoma e independente, a 

participação em organismos estratégicos para o concelho. -------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente esclareceu que a Câmara não delegou 

em nenhuma entidade, a Câmara deliberou e até acha que foi por unanimidade, a saída 

da Escola Profissional porque, se assim não fosse, a Escola Profissional tinha de ser 

extinta, sendo que, nessa altura, foi deliberado que seria a Associação Salão Teatro 

Praiense a assumir essa função. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a participação inicial e fundacional era da 

Câmara Municipal e que esta situação é presente para conhecimento da reunião de 

Câmara, porque, inicialmente e na sua fundação, a Câmara Municipal esteve envolvida. -  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se a Câmara Municipal não podia 

retomar esse papel, ao que o senhor Presidente respondeu que só se for para extinguir a 

Escola Profissional, porquanto a Lei-Quadro das fundações proíbe a participação de 

entidades públicas em fundações. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão a Vereadora Cláudia Martins perguntou se a Câmara 

não tem qualquer tipo de opinião a dar nesta substituição da Associação Salão Teatro 

Praiense pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, ao que o senhor 

Presidente respondeu que a saída da Câmara da Escola Profissional já foi deliberada em 

reunião de Câmara realizada a vinte e um de junho de dois mil e dezassete e pela 

Assembleia Municipal a dezoito de setembro de dois mil e dezassete. -----------------------  

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

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

 

 

 -------- (11/28) EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA AGESPI-ASSOCIAÇÃO PARA 

GESTÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA ILHA TERCEIRA: ------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1571, datada de 3 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “A AGESPI - Associação para Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira foi 

constituída a 4 de fevereiro de 1997, pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, pela 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, pela Câmara de Comércio de Angra do 

Heroísmo e pela Junta Autónoma do Porto de Angra do Heroísmo, mais tarde 

denominada, Portos dos Açores. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Entre outros objetivos a AGESPI - Associação para Gestão do Parque Industrial 

da Ilha Terceira, tinha como objetivo a gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira, que 

por motivos vários, ao longo dos anos veio a resumir-se ao Parque Industrial sito na 

freguesia do Cabo da Praia, Cidade da Praia da Vitória. ----------------------------------------  

 -------- Paralelamente, surgiram outras realidades e espaços industriais, nomeadamente 

o Parque Industrial desenvolvido pela Câmara Municipal da Angra do Heroísmo. ---------  

 -------- Igualmente, a Câmara Municipal da Praia da Vitória pretende desenvolver um 

projeto de criação e gestão direta do Parque Empresarial da Vila das Lajes, projeto este 



 

 
Ata nº 28/2020 Página 18 de 54 
 

 

 

 

candidatado ao Plano Operacional Açores 2020 e ao qual já decorre fase de Concurso 

Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a Resolução do Conselho de Governo n.º 74/2018 de 20 de junho, 

que autoriza a desvinculação da Portos dos Açores da AGESPI, nos termos da alínea b) 

do artigo 8º dos Estatutos da Associação, comunicada a 11 de julho 2018 ao Conselho 

de Administração da AGESPI. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o princípio de acordo entre a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a Câmara de Comércio de Angra 

do Heroísmo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho a esta Câmara Municipal a extinção e liquidação da AGESPI - 

Associação para Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira nos termos a aprovar pelo 

seu Conselho de Administração, que será submetido novamente a esta Câmara 

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

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ------------------------  

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

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

 

 

 -------- (12/28) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO E 

CONTAS DO 2.º TRIMESTRE DE 2020: -----------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º 129/2020, datado de 13 de novembro findo, da 

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

EM, remetendo a este Município, o relatório de contas do segundo trimestre de 2020. ----  

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

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

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

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

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

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

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto, em simultâneo, com os dois pontos 

seguintes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente disse que resultado líquido positivo é de 

cento e quarenta e cinco mil euros, sendo que a perspetiva é de fechar o ano com 

resultado também ele positivo, mais ou menos, nesta ordem de grandeza. -------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins voltou a dizer que, mais uma vez, está a ser dado 

conhecimento do relatório de contas referente ao segundo trimestre, em dezembro, pelo 

que é necessário que sejam mais céleres para que se consiga fazer, devidamente, a sua 

análise. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 2.º 

trimestre de 2020, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 
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mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

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

 

 

 -------- (13/28) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – AUTORIZAÇÃO 

PARA CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO JUNTO DA 

BANCA: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o ofício n.º 126/2020, datado de 13 de novembro findo, da TERAMB, 

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

remetendo a este Município, um pedido de autorização para contração de um 

empréstimo de longo prazo junto da banca. -------------------------------------------------------  

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

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

 -------- “Considerando que de acordo com alínea e) do art.º 20 dos estatutos da Teramb: 

«No exercício da tutela sobre a TERAMB, E.M., e em especial da tutela económica e 

financeira, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória em 

consenso tem o poder de: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo prazo.»  

Considerando que o art.º 28 dos mesmos estatutos, diz que a empresa pode contrair 

empréstimos a médio e longo prazo, destinando-se prioritariamente à realização de 

investimentos, ou de obras e melhoramentos de interesse público. ----------------------------  

 -------- Perante o acima escrito deverá ser apresentado a reunião de Câmara Municipal a 

celebração de empréstimo para autorização.” -----------------------------------------------------  

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

 -------- Quanto a este ponto a Vereadora Cláudia Martins disse que, apesar de 

compreender que isto é uma empresa intermunicipal e que não é só a vontade deste 

Município que está em causa, mas a nota que dá é que estão a cinco anos, após o 

arranque da unidade e já a precisar de manutenção, o que significa que daqui a cinco 

anos vai ser necessário, novamente, manutenção, quando ainda se está a pagar este 

empréstimo de dez anos, pelo que tem dúvidas até que ponto isto é sustentável. -----------  

 -------- Referiu ainda que os Vereadores do Partido Social Democrata vão abster-se na 

votação deste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, autorizar a contração do empréstimo de 

longo prazo em apreço. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/28) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – REMESSA DO 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021, PROPOSTA DE TARIFÁRIO 

PARA 2021 E MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA 2021 ENTRE A 

TERAMB, EM E OS MUNICÍPIOS DE ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Presente o ofício n.º 125/2020, datado de 13 de novembro findo, da TERAMB-

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

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

Plano de Atividades e Orçamento para 2021, proposta de tarifário para 2021 e Minuta 

do Contrato Programa 2021 entre a TERAMB, EM e os municípios de Angra do 

Heroísmo e Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 24 de novembro findo, do Técnico Superior afeto ao 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Informa-se que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Geral de 

27/10/2020, manter a continuidade ao trabalho de cooperação que tem sido 

desenvolvido na gestão e tratamento dos resíduos urbanos produzidos na Ilha Terceira, 

devendo-se se manter a remuneração da atividade de mineração, consistindo na remoção 

de um passivo ambiental, aprovando-se assim a minuta do contrato programa para 2021, 

o que implica na sua cláusula sétima, a obrigação de pagamento, no valor de € 30,00/ton 

de resíduos tratados conforme justificado no anexo I, que prevê um valor a pagar de € 

105.000,0 €, cabendo a este Município o valor de € 42.000,00 para 2021, da prestação 

de serviços por parte da TERAMB.” ---------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto décimo segundo. ---------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente referiu que o orçamento para o 

próximo ano é de quatro milhões de euros, sendo que cerca de metade é corrente e a 

outra metade é investimento, no investimento destaca-se a operação de loteamento que 

já mencionou anteriormente e também a candidatura ao Plano Operacional 2020, que 

está em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, no âmbito do tarifário, não há alterações de sobremaneira, 

apenas ao nível do valor da inflação e também ao nível do valor que as Juntas de 

Freguesia pagavam à entrada na TERAMB, porquanto esse valor, a partir de um de 

janeiro, passará ser faturado diretamente à Câmara Municipal da Praia da Vitória. --------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins manifestou que ficavam muito satisfeitos por a 

Câmara assumir a questão dos custos dos depósitos de resíduos da limpeza de espaços 

públicos, sendo que também essa era uma proposta dos Vereadores do PSD. ---------------   

 -------- Concluiu dizendo que, no seu entender, era importante no tarifário da TERAMB 

a criação de preços acessíveis para o depósito dos plásticos agrícolas, por parte dos 

agricultores, para incentivar exatamente isso, ou seja, para que os agricultores 

depositem os plásticos na TERAMB e não noutros sítios menos próprios. ------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges destacou a importância desta medida que se conseguiu 

para as Juntas de Freguesia, ou seja, de entregarem os resíduos e a faturação ser feita à 

Câmara, no entanto, é necessário analisar esta situação, para que as pessoas não abusem 

da mesma, no sentido de serem as Juntas de Freguesia a fazerem constantemente 
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entregas de resíduos que não são propriamente das Juntas e a Câmara ficar a pagar por 

ações indevidas das pessoas. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Manifestou também a sua concordância com a questão dos plásticos agrícolas, 

de modo a incentivar os agricultores a colocarem os plásticos, ou nos contentores 

existentes junto dos postes da UNICOL, ou a irem depositá-los na TERAMB. -------------  

 -------- Deu ainda um exemplo de um projeto que está a ser desenvolvido pela Câmara 

de Angra, que tem a ver com a criação de três ecocentros, sendo que este é um exemplo 

interessante que incentiva as pessoas, não a deslocarem-se à TERAMB, mas a 

deslocarem-se aos pontos mais próximos e colocarem os resíduos. ---------------------------  

 -------- De seguida explicou o modo de funcionamento desse projeto. -----------------------  

 -------- No que concerne a essa questão, o senhor Presidente referiu que o município da 

Praia da Vitória foi inovador nesse projeto, em que se adquiriu uma máquina dessas, na 

altura em que o senhor Paulo Messias era Vice-Presidente da Câmara Municipal, para 

triturar os sobrantes vegetais no Estádio Municipal da Praia da Vitória, a título gratuito, 

sendo que esse projeto nunca funcionou, porém espera que o projeto da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo tenha sucesso. ------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos plásticos agrícolas, o senhor Presidente disse que esse é um 

assunto bastante debatido, sendo que a última vez que houve um envolvimento sério, 

sobre o mesmo foi numa reunião que teve com o senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo e com o anterior Secretário Regional da Agricultura, 

em que o senhor Secretário assumiu a responsabilidade clara da Secretaria, sendo que a 

mesma iria assumir esse valor, não só relativamente aos resíduos da ilha Terceira mas 

de toda a região, porém desconhece se esse compromisso se vai manter para a atual 

tutela, contudo, espera que assim seja. -------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que a Câmara Municipal está disponível para 

ajudar e ser parceira nesse assunto mas, no entanto, é necessário que as Associações 

Agrícolas e o Governo Regional encontrem uma solução. -------------------------------------  

 -------- Quanto às questões da Vereadora Cláudia Martins sobre os empréstimos disse 

que parece que só a Câmara da Praia é que autoriza a contratação de empréstimos e que 

as outras câmaras não o fazem, para além de que este é o primeiro e único empréstimo 

que a TERAMB fez este mandato, para fazer um investimento de oitocentos mil euros. --  

 -------- O senhor Presidente disse ainda que, caso a Câmara não autorizasse este 

empréstimo, a TERAMB fechava no próximo ano. ----------------------------------------------  

 -------- Destacou também que, quando se a contratualiza um empréstimo, o que se deve 

analisar é se existe capacidade de o pagar, se o investimento que vai ser feito com o 

empréstimo é reprodutível e se resolve os problemas, ou não. ---------------------------------   

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que está em causa uma manutenção que é 

necessária, cinco anos após o arranque da empresa e que, para isso, se vai pedir um 

empréstimo de médio e longo prazo, de dez anos, no valor de oitocentos mil euros, 

sendo que daqui a cinco anos esta empresa vai voltar precisar de manutenção e o que 

está a dizer é que vai ser necessário pedir um novo empréstimo quando este empréstimo 

ainda não está pago. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, o que a proposta diz é que é necessário 

iniciar, antecipadamente, o plano de investimentos de substituição de determinados 
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equipamentos, porque, tendo em conta o prazo para decorrer o processo de empréstimo, 

e de encomendar os equipamentos, provavelmente, esses equipamentos só vão estar 

instalados no local, em operação, daqui a dois ou tês anos. ------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que o que está a dizer é que, comparado 

com o prazo de pagamento do empréstimo, se de cinco em cinco anos houver uma 

manutenção, daqui a cinco anos tem de se contrair um novo empréstimo, quando ainda 

nem a primeira manutenção está paga, o que, no seu entender, é insustentável. ------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a documentação em apreço 

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

 

 

 -------- (15/28) PROPOSTA - APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE € 175.000,00 

(CENTO E SETENTA E CINCO MIL EUROS) À PRAIA AMBIENTE, EM - 

LIMPEZA URBANA CITADINA: --------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1560, datada de 3 de dezembro em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 

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 2021.” ------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto, em simultâneo, com os dois pontos 

seguintes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que relativamente a esta matéria os 

Vereadores do Partido Social Democrata mantêm a sua posição desde a última vez que 

abordaram a mesma. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente questionou como é que isto funcionava antes deste protocolo, 

celebrado com a Praia Ambiente, porquanto parece que até então a limpeza do centro 

urbano não era assegurada. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que entendem que este valor de cento e setenta e cinco mil euros é 

um valor bastante avolumado, e se foram contra esta situação no passado agora também 

são contra, até porque comparando com aquilo que as Juntas de Freguesia fazem, com o 

valor que lhes é disponibilizado, na sua perspetiva, até é desrespeitoso.  --------------------  

 -------- Por fim disse que os Vereadores do Partido Social Democrata votavam contra 

este ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 Tiago Borges votaram contra. ---------------  

 

 

 -------- (16/28) PROPOSTA - APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE € 175.000,00 

(CENTO E SETENTA E CINCO MIL EUROS) À PRAIA AMBIENTE, EM - 

TARIFA SOCIAL E ISENÇÃO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E IPSS'S: ------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1563, datada de 3 de dezembro corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 

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 do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, 

que consagra um conjunto mínimo de requisitos de acesso à tarifa social para a 

prestação dos serviços de águas aplicável em todos os municípios, assegurando desta 

forma o acesso a todos os consumidores a nível nacional. --------------------------------------  
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 -------- Considerando que, nos termos do artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 147/2017, 

de 5 de dezembro, compete ao município aderente o financiamento da respetiva tarifa 

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

 -------- Considerando o desenvolvimento de atividades de interesse geral e global que as 

Juntas de Freguesia e Instituições Particulares de Solidariedade Social desenvolvem no 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 2021.” ------------------------------  

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

 -------- Quanto a este ponto a Vereadora Cláudia Martins perguntou se estas isenções 

são aplicadas durante um ano, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente. ---  

 -------- 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. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (17/28) 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 

2021 (Anexo 2). ---------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto décimo quinto. -----------  

 -------- 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. --------------------------------------------  

 

 

 -------- (18/28) PROPOSTA DE APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA 

DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. - ATIVIDADES 

CULTURAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1553, datada de 2 de dezembro em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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; -----------------------  
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 -------- 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 

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 1.413.000,00 (um milhão quatrocentos e treze 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.” ------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com os pontos décimo nono, 

vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo e vigésimo terceiro. ------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação e esclareceu que, em 

termos culturais, para o próximo ano, a base orçamental é como se não houvesse 

pandemia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que de acordo com a explicação do senhor 

Presidente está a ser feito um orçamento com base na normalidade e não com base na 

questão pandémica, mas a questão é que no orçamento verifica-se um aumento, por 

exemplo, na rubrica das atividades culturais, de um milhão cento e cinquenta e três mil 

euros, inscritos para dois mil e vinte, quando ainda não havia surto pandémico, sendo 

que agora a previsão para dois mil e vinte e um, na versão inicial, enviada aos 

Vereadores do PSD, consta o valor de um milhão quinhentos e sessenta e três mil e 

nesta versão que é presente a reunião de Câmara consta a rubrica de um milhão 

quatrocentos e treze mil euros, que continuam a ser valores manifestamente elevados e 

superiores até aos valores anteriores à pandemia; assim, questionou qual a razão para 

estas oscilações e para a correção daquela que foi a versão entregue aos Vereadores do 

PSD e a que vem hoje a reunião de Câmara e por que motivo se prevê um aumento de 

valor nos próximos anos, se aquilo que se pretende é a internalização da Cooperativa 

Praia Cultural na Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  
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 -------- Quanto aos valores da parte social e da parte cultural, o senhor Presidente 

esclareceu que, da parte cultural, por exemplo, no caso das Festas da Praia, os duzentos 

e trinta e sete mil euros, tal e qual como consta no orçamento, não vai acontecer, porque 

realizar as Festas da Praia tal e qual como era habitual já se sabe que não é possível; no 

caso de se chegar ao mês de agosto e se conseguir realizar as Festas, as mesmas vão 

custar mais do que isso, considerando que as obrigações e as regras que, na altura, se 

vão aplicar e que, atualmente, não se sabe quais serão, vai obrigar a um esforço 

superior; assim sendo, hoje está a prever-se aquilo que se tem conhecimento, porquanto 

não é possível prever o que é desconhecido e caso não haja Festas da Praia, esse valor 

será utilizado noutras questões. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o que se sabe, à partida, é que do ponto de vista da 

cultura, é possível fazer mais cultura com menos público, com menos receita mas com 

mais despesa, mesmo não perspetivando a vinda de artistas de fora da ilha, porque até 

no setor cultural local existe dificuldade em se reativar. ----------------------------------------  

 -------- Relativamente ao facto da parte social estar a ser mais pressionada, referiu que, 

enquanto a parte cultural é conforme a agenda municipal, ou seja, a pressão é conforme 

a decisão do executivo, na parte social essa pressão é diária, quer se queira, quer não, 

porque todos os dias acontece, por exemplo, uma situação numa creche, de um contato 

próximo com um caso positivo, em que têm que ser acionados mecanismo nesse âmbito.  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que há uma parte da área social que já se 

falou anteriormente, por exemplo, relativamente à adaptação destes espaços, mas esta 

situação já não existe e perguntou o que aconteceu com esses valores, tendo o senhor 

Presidente respondido que, por exemplo e no âmbito da visita ao catl de São Brás e ao 

catl do Porto Martins, solicitaram, no caso do Porto Martins, que se fechasse uma zona 

com um telheiro, ou seja, que se preparasse uma zona de passagem entre o catl e a 

escola, sendo que o mesmo hoje está preparado para funcionar com a questão do 

COVID, mas para a situação se tornar habitual é necessário fazer mais investimento; no 

caso de São Brás, que foi visitado a semana passada e como está, atualmente, tem pouco 

espaço, pelo que é necessário alargar uma parte da sala, razão pela qual o executivo não 

disse que iria fazer essa ampliação pois é necessário estudar esse processo; assim e não 

obstante o que se fez anteriormente para as estruturas poderem abrir, acontece que 

começam agora a surgir outras questões, sendo que ainda não se visitou todas as 

estruturas, pelo que é natural surgirem estes números. ------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que compreendia aquilo que o senhor 

Presidente estava a dizer mas que, porém e comparativamente com os valores do ano 

passado, que já entendiam ser avolumado, entendem que este ano continuam a ter a 

mesma opinião e claro que, tendo em atenção todas as adaptações que têm de se fazer 

perante esta nova realidade, é mais fácil assumir que exista um aumento de verbas, mas 

ao mesmo tempo estas verbas continuam a ser elevadas. ---------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que se no passado votou contra estas verbas, hoje não 

consegue votar contra, mas também não consegue votar a favor, pelo que se abstém na 

votação dos pontos 18, 19 e 20. ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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 Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  

 

 

 -------- (19/28) PROPOSTA DE APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA 

DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. – 

REALIZAÇÃO DAS FESTAS DA PRAIA: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1555, datada de 2 de dezembro em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 

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 2021, de acordo com contrato 

programa anexo e parte integrante da presente proposta, bem como, submeter para 

aprovação da Assembleia da Praia da Vitória.” --------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado em, simultâneo, com o ponto anterior. -------------------  
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 -------- 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 Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  

 

 

 -------- (20/28) 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/2020/1554, datada de 2 de dezembro corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 

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, sócio-culturais, 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 2.000.000,00 (dois milhões de 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.” ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto décimo oitavo. -----------  
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 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

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

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

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

 

 

 -------- (21/28) PROPOSTA DE APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA 

DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. – 

RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA E INTERNALIZAÇÃO: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1565, datada de 27 de novembro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem como objeto principal a criação, difusão, dinamização e animação cultural no 

espaço concelhio, através de todas as formas de manifestações das tradições culturais 

características do concelho, bem como de outras iniciativas que 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 

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 fornecimento de serviços na 

área cultural e social. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 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 330.000,00 (trezentos e trinta mil euros), à PRAIA CULTURAL – 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA para a restruturação financeira e internalização do património, incluindo 

passivo, das empresas Praia em Movimento, S.A, e Sociedade para o Desenvolvimento 

do Concelho da Praia da Vitória, SA, bem como, submeter para aprovação da 

Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” ------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto décimo oitavo. -----------  
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 -------- Relativamente a este ponto e ao seguinte a Vereadora Cláudia Martins referiu 

que o senhor Presidente disse que ninguém havia falado na questão da internalização da 

Cooperativa Praia Cultural, mas a verdade é que os Vereadores do PSD defenderam 

essa situação desde a publicação do relatório do Tribunal de Contas, que diz exatamente 

uma coisa semelhante e que faz esta recomendação da questão da internalização e da 

colocação destes bens. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a verdade é que o executivo, ao longo do tempo e desde 

que saiu este relatório do Tribunal de Contas, tem vindo a acatar as recomendações do 

Tribunal de Contas e, portanto e como esta foi uma questão que o PSD defendeu, 

obviamente, que concordam e vão votar favoravelmente este ponto e o seguinte. ----------   

 -------- 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. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (22/28) PROPOSTA - RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA E 

INTERNALIZAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1568, datada de 3 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que por deliberação da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 

13 de dezembro de 2016 e da Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2006 foi 

criada e constituída a Empresa Municipal Praia em Movimento, E.M., tendo como 

objeto social a implementação, construção, gestão e exploração das áreas de 

desenvolvimento urbano prioritárias, de edifícios de interesse municipal, de 

requalificação urbana e ambiental, de habitação social, de vias municipais, de estruturas 

de apoio aos transportes rodoviários, de equipamentos públicos, desportivos, turísticos, 

culturais, de lazer e a realização de projetos de desenvolvimento e inovação empresarial, 

nomeadamente, áreas de localização empresarial, parques industriais, parques de 

negócios e tecnopolos; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que por deliberação da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 6 

de março de 2007 e por deliberação do Conselho de Administração e da Assembleia 

Gera da Empresa Municipal Praia em Movimento, foi criada e constituída a Sociedade 

para o Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, SA, E.M., participada em 

49% pela Praia em Movimento, E.M., tendo como objeto “criação, implementação, 

desenvolvimento, instalação, gestão participação e conservação de equipamentos 

turísticos, desportivos, culturais, ambientais, e habitacionais de âmbito local no 

município da Praia da Vitória”; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que entre a data da sua constituição e 2020 a Empresa Municipal 

Praia em Movimento, E.M., desenvolveu vários investimentos estruturantes, a saber: ----  

 -------- a) Multisserviços do Cabo da Praia, investimento de 420.501,26€, inaugurado a 

1 de setembro de 2009; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Multisserviços da Vila Nova, investimento de 946.375,99€, inaugurado a 23 

de junho 2010;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- c) Multisserviços da Agualva, investimento de 827.211,33€, inaugurado a 14 de 

agosto 2010;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Multisserviços do Porto Martins, investimento de 1.390.392,46€, inaugurado 

a 08 de maio de 2011;  -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Passeio Marítimo dos Biscoitos, investimento de 787.182,73€, inaugurado a 

29 de junho de 2010;  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Passeio e Piscina na Caldeira – Vila das Lajes, investimento de 968.966,20€, 

inaugurado a 28 de agosto de 2011; ----------------------------------------------------------------  

 -------- g) Parque de Estacionamento Urbano, investimento de 454.462,56€, inaugurado 

a 6 de dezembro 2010; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Império de São Pedro em Santa Rita – freguesia de Santa Cruz, num 

investimento de 227.639,64€; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Pavilhão das Artes Marciais num investimento de 622.168,38€; ------------------  

 -------- j) Parque de Estacionamento num investimento de 333.918,15€;  --------------------  

 -------- k) Acessibilidades num investimento de 768.172,98€; ---------------------------------  

 -------- l) Urbanização Social dos Biscoitos num investimento de 589.621,83€. ------------  

 -------- Considerando que entre a data da sua constituição e 2020 a Sociedade para o 

Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, SA, E.M., desenvolveu vários 

investimentos estruturantes, a saber: ---------------------------------------------------------------  

 -------- a) Construção da Academia de Juventude e Artes da Ilha Terceira, investimento 

de 6.500.000,00€, inaugurado a 20 de junho 2010. ----------------------------------------------  

 -------- Considerando as alterações legislativas no âmbito do regime jurídico da 

atividade empresarial local e das participações locais, que vieram revogar as Leis n.os 

53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro motivadas pela Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, que tinha como objetivo a extinção e redução do número de 

empresas municipais deficitárias, por deliberação da Câmara Municipal de 5 de 

fevereiro de 2013 e da Assembleia Municipal de 15 de fevereiro de 2013 a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória procurou numa primeira instância a fusão por 

incorporação da Praia em Movimento, E.M. com a Praia Ambiente, E.M.. ------------------  

 -------- Inviabilizada a solução supramencionada, por deliberação da Câmara Municipal 

de 25 de novembro de 2014 e da Assembleia Municipal de 12 de dezembro de 2014, 

procedeu-se à venda por hasta púbica das participações sociais nas empresas municipais 

Praia em Movimento, E.M. e Sociedade para o Desenvolvimento do Concelho da Praia 

da Vitória, SA, E.M., tendo a maioria das respetivas participações sido adquirida pela 

Associação Salão Teatro Praiense, tendo esta última entidade assumido a posição de 

sócio maioritário em ambas as empresas. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, veio no Relatório n.o 

01/2018 – FS/SRATC contestar o caminho trilhado, pese embora o não colhimento do 

contraditório produzido por esta Câmara Municipal e pela unanimidade dos 

intervenientes, que por sua vez, tinham deliberado por unanimidade. ------------------------  

 -------- Paralelamente, o Relatório n.o 01/2018 – FS/SRATC produziu efeitos junto dos 

credores das supramencionadas entidades empresariais, cujos créditos e contratos, com 

inegável interesse e fruição pública, obrigou a constantes negociações, no verdadeiro 

espírito de boa fé contratual que deverá nortear a gestão pública. -----------------------------  
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 -------- Considerando, que apesar de desde 2014, todo este ativo e passivo é privado, 

não havendo responsabilidade jurídica da Câmara Municipal pelo mesmo, existe uma 

clara e inequívoca responsabilidade ética e moral da Câmara Municipal, considerando o 

inegável interesse e fruição pública de tais equipamentos. -------------------------------------  

 -------- Considerando que pelas deliberações da Câmara Municipal de 17 de dezembro 

de 2018 e da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2018, regularizou-se 

mediante os credores Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo e Novo 

Banco S.A.,; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o remanescente de ativos e passivo, apurado na sua totalidade em 

quatro milhões e quinhentos mil euros de ativo e oito milhões de passivo, tendo como 

credor o Santander Totta, S.A., a saber: -----------------------------------------------------------  

 -------- a) Terreno rústico na Rua Comendador Francisco José Barcelos, Santa Cruz;  ----  

 -------- b) Terreno rústico na Canada da Saúde, Santa Cruz; -----------------------------------  

 -------- c) 6 Fogos de habitação social no Bairro de São Pedro, Às Igrejinhas, Biscoitos; -  

 -------- d) Multisserviços da Agualva; -------------------------------------------------------------  

 -------- e) Multisserviços do Porto Martins; -------------------------------------------------------  

 -------- f) Império de Santa Rita, Santa Cruz; -----------------------------------------------------  

 -------- g) Pavilhão das Artes Marciais, Santa Cruz; ---------------------------------------------  

 -------- h) Prédio nas Amoreiras, sito Caminho das Amoreiras, Santa Cruz; -----------------  

 -------- i) Terreno sito no Caminho do Paul, Santa Cruz; ---------------------------------------  

 -------- j) Habitação sita no Caminho Novo, Santa Cruz; ---------------------------------------  

 -------- k) Terreno na Canada da Areia, Santa Cruz. ---------------------------------------------  

 -------- Considerando a boa fé que norteou as negociações com o Santander Totta S.A.; --  

 -------- Proponho a internalização das atividades com integração completa do 

património, incluindo passivo, das empresas Praia em Movimento, S.A, e Sociedade 

para o Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, SA, num primeiro momento, 

com efeitos a 1 de janeiro de 2021, internalizando na Cooperativa Praia Cultural, e num 

segundo momento no Município da Praia da Vitória, considerando que a mesma reúne 

todas as condições legais, desde logo as do artigo 62.º da Lei 50/2012, conforme o 

parecer em anexo e parte integrante da presente proposta.” ------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto décimo oitavo. -----------  

 -------- No âmbito deste ponto o senhor Presidente destacou que o essencial desta 

proposta é a Cooperativa assumir, a partir do dia um de janeiro, os ativos e os passivos 

que são apenas e respeitantes ao Banco Santander, ao qual se chegou a acordo e cujo 

Banco está de acordo com essa solução, com o objetivo final da Cooperativa, também 

ela, ser internalizada na Câmara Municipal e, assim sendo, a estratégia final que aqui 

está patente é da Câmara Municipal, a médio prazo, ficar só com a Praia Ambiente e a 

participação na TERAMB. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se, havendo internalização da 

Cooperativa Praia Cultural, os planos vão ser presentes a reunião de Câmara para 

conhecimento, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente. ---------------------  

 -------- 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. ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (23/28) 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, 

documentos previsionais que fazem parte integrante do Orçamento e Grandes Opções 

do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 2021 (Anexo 3). -----------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto décimo oitavo. -----------  

 -------- 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. --------------------------------------------  

 

 

 -------- (24/28) FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 

PASSAGEM PARA O ANO DE 2021 – PROPOSTA: --------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1322, datada de 3 de novembro 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: ---------------------------------------------  

 -------- 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 
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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 2021, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal.” ----------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto, em simultâneo, com os pontos 

vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo e trigésimo segundo. --------------------  

 -------- 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. --------------------------------  

 

 

 -------- (25/28) PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS 

RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DE 2021 A COBRAR EM 2022 – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1326, datada de 4 de novembro 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 2021 a cobrar em 2022, nos termos 

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

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

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, 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 os n.ºs 

1 e 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------  

 

 

 -------- (26/28) FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) PARA O ANO DE 2021 – PROPOSTA: ---------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1330, datada de 5 de novembro 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 



 

 
Ata nº 28/2020 Página 35 de 54 
 

 

 

 

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 que o prédio urbano ou a fração autónoma que durante um ano se 

encontre desocupado é classificado como devoluto, nos termos do Decreto-Lei n.º 

159/2006, de 8 de agosto; ----------------------------------------------------------------------------  

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

há mais de um ano, sendo indícios de desocupação: ---------------------------------------------  

 -------- a) A inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações, de 

fornecimento de água, gás e eletricidade; ---------------------------------------------------------  

 -------- b) A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás, eletricidade e 

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

 -------- c) A existência cumulativa de consumos baixos de água e eletricidade, 

considerando-se como tal os consumos cuja faturação relativa não exceda, em cada ano, 

consumos superiores a 7 m3, para a água, e de 35 kWh, para a eletricidade; ----------------  

 -------- d) A situação de desocupação do imóvel, atestada por vistoria ao abrigo do 

artigo 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. ------------  

 -------- 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 a identificação dos prédios ou frações autónomas devolutos, e 

dos prédios em ruínas deve ser comunicada pelos municípios à Autoridade Tributária e 

Aduaneira e divulgada por estes no respetivo sítio na Internet, bem como no boletim 

municipal, quando este exista; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 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: --------------------------------------------------------------------------------  

Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 ou mais 70 

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

prédios urbanos; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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 2021, 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 ou mais 70 

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto vigésimo quarto. ---------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente salientou que, em termos de matéria 

tributária de impostos, da parte do executivo, era a única promessa que haviam feito 

eleitoralmente, ou seja, manter o IMI, ao longo do mandato, no valor mínimo, pelo que 

cumprem, até ao fim do mandato, esta proposta e aplicam os descontos máximos. --------  

 -------- Em suma, o senhor Presidente destacou que, em termos de taxas e impostos, a 

Câmara tem tudo no mínimo, não podendo baixar nada mais, à exceção dos cinco por 

cento do IRS. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que esta é uma Câmara Municipal muito dependente das 

transferências do Orçamento de Estado, porque o executivo decidiu fixar todos os 

impostos no mínimo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos cinco por cento do IRS, disse que não é possível, em termos 

de sustentabilidade, abdicar, porque não é possível fixar todos os impostos no mínimo e 

caso se pretenda que a Câmara também responda rapidamente, como respondeu, por 

exemplo, durante a pandemia neste ano de dois mil e vinte, é necessário ter os valores 

em tesouraria para esse efeito. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que sendo a última vez que, neste mandato, apresentava a 

estratégia para as taxas e impostos, há algo que deve orgulhar todos, porquanto 

conseguiram terminar o mandato sem fazer qualquer aumento de impostos e não só os 

mantiveram, como tiveram a capacidade de reduzir as taxas e os impostos da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, relativamente a esta questão das taxas 

e dos impostos, num orçamento normal apresentariam a proposta dos Vereadores do 

PSD, que foi recorrente, da diminuição da variável do IRS para dois ponto cinco, ou 

então a proposta da eliminação da taxa de derrama para toda as empresas. ------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, ao ler a ata da discussão do orçamento anterior, detetou 

uma falha, gravíssima, de comunicação da parte dos Vereadores do PSD, ou seja, 

apresentaram uma proposta de eliminação total da taxa de derrama, sendo que o 
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executivo tinha apresentado uma proposta de eliminação só para as empresas do 

concelho, sendo que esta proposta foi rejeitada pelos Vereadores do PSD não porque 

não concordavam com ela, mas sim porque pretendiam que a sua própria proposta fosse 

aprovada; assim, a vontade dos Vereadores do PSD não era, obviamente, votar contra a 

eliminação da taxa de derrama para as empresas do concelho, mas sim que fosse a 

eliminação total da taxa. -----------------------------------------------------------------------------   

 -------- Relativamente à questão dos impostos e das taxas disse que, por vezes, o senhor 

Presidente refere que não aumentaram os impostos como o PSD sempre disse, mas o 

PSD limitou-se a interpretar o relatório do Tribunal de Contas e, se as coisas não 

correram dessa forma, ainda bem que assim foi, a bem dos munícipes deste concelho. ---  

 -------- Referiu ainda que poderiam voltar a trazer essas propostas, nomeadamente a da 

eliminação total da taxa da derrama e a questão da participação da variável para dois 

ponto cinco por cento, mas tendo em consideração que o executivo apresentou, nesta 

reunião de Câmara e neste orçamento, a previsão de se internalizar a questão da 

Cooperativa Praia Cultural, no seu entender, é irresponsável e não faz sentido, pelo que 

hoje não apresentam essa proposta. ----------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à questão do aumento de impostos referida pelos Vereadores do 

PSD, o senhor Presidente esclareceu que o PSD, na altura, não fez a interpretação de 

alertar para o que podia acontecer, o que o PSD disse foi, vai acontecer isto, isto e isto, 

mas não é isso que está no relatório do Tribunal de Contas, quem o disse foi o PSD e 

disse também que, quem iria pagar, eram as famílias e as empresas e que iria levar a um 

aumento do IMI e da Derrama. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 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. ---------------------------------  

 

 

 -------- (27/28) TAXA DE DERRAMA PARA O ANO 2021 – PROPOSTA: -----------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1539, datada de 25 de novembro findo, do Vereador 

com Competência Delegada, Dr. Tiago Ormonde, 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; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que face ao momento particularmente difícil de pandemia que atravessamos, 

com a perspetiva de uma crise económica que tem causado e causará grandes 

dificuldades às empresas, é imperativo que o Município continue a contribuir com 
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políticas para a redução ou isenção da carga fiscal, especialmente sobre as pequenas 

empresas, de forma a manterem os seus rendimentos e consequentemente os seus níveis 

de emprego; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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, a incidir sobre o lucro tributável do IRC do período de 2020, a liquidar 

em 2021: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Isenção da taxa de derrama aos sujeitos passivos com sede no Concelho da 

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

 -------- - Isenção da Taxa de derrama 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; -------------------------------------------------------------------  

 -------- - 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).” -----------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto vigésimo quarto. ---------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, 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. ----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (28/28) PROPOSTA DE CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE 

CURTO PRAZO, SOB A FORMA DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO 
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MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE 

O ANO DE 2021 – RELATÓRIO DE ANÁLISE: --------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1551, datada de 2 de dezembro corrente, do 

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

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

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

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

curto prazo apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria; ----------------------------------  

 -------- 2 - O referido normativo, estipula a obrigatoriedade do seu integral reembolso 

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

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

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

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

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

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

 -------- 5 - A deliberação da Câmara Municipal de 16 de novembro de 2020. ---------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrante da presente proposta, a movimentar durante o ano de 2021, para o montante 

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

meses, acrescida de um spread de 0,25%, com isenção de quaisquer comissões.” ----------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente disse que, este ano, a Câmara está à espera 

de receber, até ao final do ano, um milhão e seiscentos mil euros do Governo da 

República. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao próximo ano referiu que aquilo que também está definido e 

está comprometido por escrito, é o Governo Regional assumir um milhão de euros, o 

Governo da República assumir dois milhões de euros, as famílias assumirem um milhão 

de euros e a Câmara Municipal assumir as infraestruturas. -------------------------------------  

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

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

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

 

 

 -------- (29/28) AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS PARA 2021 - PROPOSTA: ----------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1540, datada de 27 de novembro findo, do Sr. 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de 

março, doravante designada LCPA, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou 

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, 

quando envolvam entidades da administração local. --------------------------------------------  

 -------- Por sua vez, o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, veio 

esclarecer que, “Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua 

reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano.” ------------------------------------------------------  

 -------- Face ao caráter imperativo e à prevalência deste normativo sobre quaisquer 

outras normas legais que disponham em sentido contrário, ex vi artigo 13.º da LCPA, a 

referida disposição legal sobrepõe-se (no que por ela for contrariado) ao artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que estabelece que a abertura de procedimento 

relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico 

ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 

autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: -------------------------------------------  

 -------- a. Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------------  

 -------- b. Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. ----  

 -------- Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------  

 --------  - As Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para o ano de 2021 

(incluindo o Plano Plurianual de Investimentos e a as Atividades Mais Relevantes; cfr,, 

ainda, artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) serão submetidos a apreciação e 

aprovação, em reunião da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

nos termos das disposições conjugadas dos artigos 25.º, n.º 1, alínea a), 27.º, n.º 2 e 33.º, 

n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 45.º, da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro; - A Assembleia Municipal pode proferir, simultaneamente com a 

aprovação dos referidos documentos de gestão previsional, deliberação a autorizar a 

assunção de compromissos plurianuais expressamente previstos e discriminados nas 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021 (incluindo os Projetos de 

Investimento constantes do Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais 

Relevantes), nos termos do referido artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho; -----  

 --------  - Face à metodologia e técnica contabilística adotadas na elaboração das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021 não são discriminados 

individualmente e de forma exaustiva, nestes documentos, todos os projetos, programas, 

medidas ou ações que se traduzem em despesas de capital e correntes não consideradas 

como atividades mais relevantes, e que são suscetíveis de gerar encargos plurianuais, 
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que, em regra, assumem valor financeiro que não excede o limite de € 99.759,58 em 

cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos, de harmonia com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho; ----------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Trata-se de situações pontuais e com reduzida expressão financeira; -------------  

 --------  - A disposição dos artigos 6.º, n.º 1, alínea c), da LCPA e 12.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 

99/2015, de 2 de junho, não derroga ou afasta a admissibilidade de emissão, pela 

Assembleia Municipal, de autorização para a assunção de compromissos plurianuais, 

nestas situações descritas, quando a assunção da despesa e do compromisso plurianual 

seja legalmente admissível, ainda que as medidas, programas, ações ou projetos que dão 

origem aos encargos não constem elencados expressamente das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento; -----------------------------------------------------------------------------------   

 --------  - A sujeição da assunção do compromisso plurianual, nestes casos e 

individualmente, a autorização prévia da Assembleia Municipal demandaria graves 

constrangimentos e atrasos inevitáveis para a gestão corrente municipal; -------------------  

 -------- Ao abrigo das disposições legais supra mencionadas, do enquadramento 

efetuado e por questões de cautela, racionalidade e eficiência, entende-se que a 

Assembleia Municipal poderá deliberar, em reforço do consentimento legal previsto no 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e ao abrigo do disposto nos artigos 

6.º, n.º 1, alínea c) da LCPA e 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, no sentido 

de: ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Emitir autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

constantes das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o ano de 2021; ---  

 -------- b) Emitir autorização genérica favorável para a assunção de compromissos 

plurianuais durante o ano de 2021, referentes a despesas de capital e correntes que deem 

lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não seja 

o da sua realização, que não excedem o limite de € 99.759,58 em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos;-------------  

 -------- c) A assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia e 

genérica concedida nos termos das alíneas anteriores só poderá efetuar-se quando, para 

além das condições aí previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 

na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais 

de execução de despesas; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente 

uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 

autorização prévia genérica que ora se propõe; ---------------------------------------------------  

 -------- e) O regime previsto na recente deliberação aplica-se a todos os compromissos 

plurianuais a assumir de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, desde que respeitadas 

as condições constantes das alíneas anteriores.” -------------------------------------------------  

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

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da legislação em vigor. ------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  
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 -------- (30/28) NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 

2021, 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/2020/1525, datada de 13 de novembro findo, do Vereador 

com Competência Delegada, Dr. Tiago Ormonde, 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 ainda necessário prever os seguintes casos: --------------------------------------------  

 -------- - Regresso da Praia Ambiente, E.M. de cinco Assistentes Operacionais a ficarem 

afetos à Divisão de Infraestruturas e Logística; --------------------------------------------------  

 -------- - Criação de 3 vagas no âmbito da internalização da AGESPI para as seguintes 

áreas: 2 técnicos superiores a ficarem afetos à Divisão de Planeamento Estratégico e 

Relações Externas e um Assistente Operacional a ficar afeto à Divisão de Infraestruturas 

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, 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. -------------------------------------------------  

 

 

 -------- (31/28) ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA: ---  

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

Praia da Vitória, para o ano de 2021, do senhor Presidente da Câmara Municipal, a qual 

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

 -------- «As “Grandes Opções do Plano e Orçamento 2021” 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 € 25.217.862,00 (vinte e cinco 

milhões, duzentos e dezassete mil, oitocentos e sessenta e dois euros). ----------------------  

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

Opções do Plano e Orçamento 2021, 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. (…)» -------------------------------------  
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 -------- Relativamente a este ponto senhor Presidente fez uma explanação. ------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins apresentou algumas questões sobre a proposta em 

apreço, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na página três das Grandes Opções, o executivo prevê uma verba para a 

educação, nomeadamente, escolas do primeiro ciclo, de cinquenta mil euros, em dois 

mil e vinte e um, e uma verba de cem mil euros, em dois mil e vinte e dois, este 

aumento é positivo, mas lembrou que no orçamento passado constava um valor de 

quinze mil euros e que foi proposta dos Vereadores do PSD um aumento para as escolas 

do primeiro ciclo, sendo que denunciaram estas verbas como sendo manifestamente 

mínimas e quando o senhor Presidente dá nota de que o PSD teve esta postura, que foi 

pouco amigável, durante estes três orçamentos, no fundo o PSD estava a fazer o seu 

papel reivindicativo, porque a verdade é que aquilo que pediam no orçamento o senhor 

Presidente rejeitava, mas mais tarde vinha a implementar; assim, os Vereadores do PSD 

ficam muito felizes com a sua intervenção em reunião de Câmara e ainda bem que 

votaram contra os orçamentos, porquanto se foi isso que fez com que o executivo 

implementasse as propostas e as medidas do PSD, só podem estar satisfeitos com o seu 

papel nesta Câmara Municipal e foi para isso que foram mandatados. -----------------------  

 -------- Ainda em relação a esta rubrica sobre a educação, perguntou se, na rubrica das 

escolas do primeiro ciclo, está inserida a intervenção na escola do Cabo da Praia, no 

montante de cinquenta mil euros, porquanto no orçamento anterior vinha uma rubrica à 

parte, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou, sendo essa verba de cinquenta mil 

euros e estando incluída a intervenção na escola do Cabo da Praia, quanto é que fica 

para as manutenções nas escolas, ao que o senhor Presidente respondeu que esse 

montante refere-se ao investimento. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que esta também é uma crítica a este 

orçamento, ou seja, havia coisas que se previa a sua conclusão neste mandato e que já se 

está a passar para o próximo mandato, sem se saber se vão estar, neste órgão, para ver 

estas obras concluídas. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins insistiu perguntando, no âmbito desta rubrica, 

quais são intervenções nas escolas e como é que não se sabe discriminar esse valor, 

tendo o senhor Presidente respondido que isso faz parte de um concurso público que 

posteriormente será presente a reunião de Câmara. ----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins prosseguiu dizendo que, no ano passado, o 

executivo previa um investimento nas escolas do primeiro ciclo de quinze mil euros e 

um investimento também na escola do Cabo da Praia de quinze mil euros, num total de 

oitenta e cinco mil euros, sendo que neste orçamento o total é de cento e cinquenta mil 

euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que a manutenção das escolas está incluída nas 

despesas correntes e em investimento estão incluídas as obras e, quando houver uma 

empreitada, então será presente a reunião de Câmara, tendo a Vereadora Cláudia 

Martins perguntado qual a razão para a duplicidade de critérios, uma vez que num ano 

vem discriminado e, no outro ano, não vem discriminado. -------------------------------------  
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 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que tem a ver com os 

contratos que são necessários fazer para a adjudicação das empreitadas, porque a 

discriminação não tem que existir, sendo que nas Grandes Opções do Plano consta o 

valor daquilo que é investido no parque escolar que é da propriedade do Município. ------  

 -------- Relativamente à página cinco, a Vereadora Cláudia Martins disse que davam 

nota de que a rubrica do terminal rodoviário desapareceu, ao que o senhor Presidente 

respondeu que desde dois mil e dezoito, nomeadamente desde o “Pensar a cidade do 

futuro”, que foi quase unanime, a decisão de não fazer o terminal rodoviário. --------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que esta rubrica constava nos documentos 

do ano passado e foi anunciada pelo senhor Presidente, mas este ano desapareceu, tendo 

o senhor Presidente replicado que já está anunciado desde vinte de junho de dois mil e 

dezoito, altura que deixou de estar programado o terminal rodoviário, sendo que 

constava nos documentos apenas para efeitos de reprogramação da candidatura e 

questionou se os Vereadores do PSD concordavam em retirar os autocarros daquele 

local.  -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão, a Vereadora Cláudia Martins respondeu que não está em 

causa se os Vereadores do PSD concordam em retirar os autocarros, mas sim que 

desapareceu uma rubrica que simplesmente não foi executada e está a perguntar o que 

aconteceu com a mesma, tendo o senhor Presidente respondido que desde vinte de 

junho de dois mil e dezoito que foi assumido que o terminal rodoviário não vai ser feito.  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins prosseguiu dando nota de que se mantem, pelo 

menos há três orçamentos, o projeto do eixo pedonal da ciclovia, com um valor previsto 

para dois mil e vinte e um, de trezentos e vinte e cinco mil euros, quando no orçamento 

anterior apenas se previa, para este ano, cento e setenta e cinco mil euros, sendo que se 

previa a conclusão desta obra em dois mil e vinte, desconhecendo se a mesma vai ficar 

concluída em dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à muralha da Praia salientou que vem, novamente, 

orçamentada, sendo que, pelo que percebeu, os detalhes previstos para esta intervenção 

foram oscilando ao longo dos tempos e que, em dois mil e dezanove, a intervenção 

custava vinte e seis mil euros e a intervenção total custava noventa e seis mil euros, em 

dois mil e vinte previa-se duzentos mil euros, mas para dois mil e vinte e um o total é no 

valor de cento e vinte e oito mil euros, perguntando o que aconteceu. ------------------------  

 -------- No que se refere a essa questão, o Vereador Tiago Ormonde respondeu que as 

obras vão sendo faturadas ao longo dos anos. ----------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins continuou abordando a mesma questão e 

mencionando que na página cinco e relativamente à muralha, designadamente à 

oscilação dos montantes de ano para ano, no ano passado estava com duzentos e dez mil 

euros e, este ano, o total é de outro valor, tendo o senhor Presidente respondido que essa 

diferença de valor é porque só falta pagar cento e vinte e oito mil euros. --------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins abordou também a questão do Regulamento 

Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, em que existem duas rubricas e disse que 

não percebeu porque é que essas rubricas existem, ou seja e por exemplo, no caso das 

juntas de freguesia, constam despesas correntes e de capital, mas neste caso isso não 

acontece, sugerindo que fossem uniformizadas estas questões, tendo o Vereador Tiago 
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Ormonde esclarecido que também está discriminado, ou seja, no respeitante ao 

Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória tem uma rubrica que começa 

por zero quatro, e que quer dizer corrente, e a outra rubrica diz zero oito. -------------------  

 -------- No que concerne ao Carnaval, a Vereadora Cláudia Martins disse que essa 

rubrica apresenta mais valor inscrito, pois tinha vinte mil euros no ano passado e este 

ano tem setenta e cinco mil euros, questionando a razão para isso, visto que não vai 

haver Carnaval. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou também o que é que o executivo está a pensar fazer nessa época, 

tendo o senhor Presidente respondido que, para já, não está nada previsto para essa 

altura, sendo que consta a rubrica para que, não havendo Carnaval, possa haver um 

apoio aos salões mas, no entanto e posteriormente, será presente a reunião de Câmara 

para deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à página seis, a Vereadora Cláudia Martins disse que os 

Vereadores do PSD dão nota positiva à questão da rede viária pois, apesar de terem 

votado contra a contratação do empréstimo, não deixaram de concordar com as 

intervenções na rede viária. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que existe um montante de quinhentos mil euros destinado a 

intervenções em dois mil e vinte e dois, tendo questionado se o executivo tem elencadas 

essas intervenções na rede viária, ao que o senhor Presidente respondeu que esse 

montante destina-se ao que se prevê que não fique executado este ano. ----------------------  

 -------- Também sobre esta questão a Vereadora Cláudia Martins perguntou se já se sabe 

até onde é que não conseguem chegar, tendo o senhor Presidente respondido que ainda 

não foi presente a reunião de Câmara a adjudicação e que ainda não foi aberto o 

concurso, pelo que essa é uma previsão dos serviços, ou seja, é aquilo que é prática 

normal nessas situações. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou, ainda, como é possível chegar aos 

quinhentos mil euros, tendo o senhor Presidente respondido que isso é uma previsão 

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que essa é uma previsão orçamental com 

base em nada, ao que o senhor Presidente esclareceu que aquilo que os técnicos dizem, 

e perante o cronograma da obra, é que é impossível executar tudo num ano. ----------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins prosseguiu abordando a rubrica num total de cento 

e cinquenta mil euros para o Mercado Municipal, com cinquenta mil euros para dois mil 

e vinte e um e questionou qual é a intervenção que vai ser feita que justifique esse 

montante, ao que o senhor Presidente respondeu que isso tem a ver com uma 

candidatura que está a ser preparada com a Câmara do Comércio, para o mercado da 

Praia e para o mercado de Angra, da GRATER, em que é possível ir buscar o valor 

máximo da candidatura. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante à Casa Museu Vitorino Nemésio, Casa da Roda, Casa das Pias, 

Casa do Ramo Grande da Vila Nova, Moinho da Água, a Vereadora Cláudia Martins 

referiu que estas questões estavam incluídas na candidatura “Do mar fez-se terra”, que 

segundo o que lhe foi respondido, da última vez que abordou esta questão, o senhor 

Presidente não estava com um bom feeling sobre a aprovação desta candidatura, porque 

tinham pedido mais elementos, cujo resultado se saberia no final do mês de novembro. --  
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 -------- Relativamente a essa questão o senhor Presidente esclareceu que ainda não 

obtiveram resposta, pelo que continuam a aguardar pela sua aprovação e, para se poder 

candidatar, tem de continuar a constar no orçamento, pelo que, enquanto não vier uma 

aprovação ou rejeição, tem de constar.-------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à página oito e relativamente às Juntas de Freguesia, a Vereadora 

Cláudia Martins disse que, consentaneamente com o pedido de reforço de apoios e 

transferências para as Juntas de Freguesia que, por parte dos Vereadores do PSD, tem 

sido repetidamente feito, ora apresentam a única proposta escrita a este orçamento, 

exatamente porque continuam a entender que os valores da delegação de competências e 

dos apoios, no âmbito do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia, continuam a 

ser manifestamente reduzidos. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, apesar de ter conhecimento de que foi feito um esforço 

e que se aumentou dez por cento ao ano e que agora o executivo está a isentar as Juntas 

de Freguesia na questão da taxa de resíduos, continua a ser manifestamente pouco, pelo 

que apelava ao bom senso do executivo, visto que o ano de dois mil e vinte e um é um 

ano de eleições autárquicas e, na sua opinião, é muito importante a Câmara Municipal 

também passar uma mensagem para aquelas pessoas no sentido de que, quando se está a 

apelar à participação cívica e política, sabe-se muito bem que as Juntas de Freguesia são 

o parente pobre das autarquias locais, pelo que, na sua opinião, este seria um ano em 

que se podia dar este sinal e, de uma vez por todas, aprovar o valor que foi discutido 

entre os Presidentes de Juntas de Freguesia do Partido Social Democrata, ou seja, um 

valor que foi inteiramente trabalhado pelos mesmos, em conformidade com aquilo que 

são as necessidades dos próprios. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Deixou ainda uma nota do trabalho excecional das Juntas de Freguesia do 

concelho da Praia da Vitória e de comparação daquilo que as mesmas obtêm do 

Município quando comparado com o concelho de Angra do Heroísmo, como, por 

exemplo, acontece com a maior freguesia do concelho da Praia da Vitória que, em 

termos de apoios e transferências, não recebe nem metade do que recebe a freguesia 

mais pequena do concelho de Angra e que é a freguesia da Sé, a qual tem um valor 

global anual, de quarenta e sete mil novecentos e trinta e um euros, enquanto Santa Cruz 

recebe cerca de vinte e um mil euros por ano. ----------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu ainda que é válido que os Presidentes de 

Juntas de Freguesia do concelho, ao olharem para o lado e verem outros colegas a 

implementarem, mesmo que seja em articulação com a Câmara, novas estruturas nas 

suas freguesias, coisas que foram pensadas pela população local, porque validaram 

projetos locais, sintam que, na Praia da Vitória, não existe capacidade para isso. ----------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que a Praia da Vitória tem essa capacidade e que, 

no âmbito da cooperação e articulação de investimentos estruturantes, não só os tem 

feito, como já os fez muito maiores do que os de Angra, bastando olhar, por exemplo, 

para as redes de pavilhões e catl’s, estruturas existentes nas freguesias da Praia da 

Vitória e que Angra não têm e que foram executadas diretamente pela Câmara. -----------  

 -------- Continuou dizendo que, quando se compara o investimento na freguesia, no caso 

da Praia da Vitória, existe um contrato da delegação de competências, competências 

essas que eram da Câmara e que as Juntas de Freguesia aceitaram fazer por determinado 
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preço, sendo que, para além disso, a Câmara Municipal, no final do mandato, deu mais 

trinta e três por cento do que as Juntas de Freguesia inicialmente aceitaram para fazer 

aquela função.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que as competências não são delegadas sem que sejam 

acompanhadas com os necessários recursos financeiros e, portanto, se as Juntas de 

Freguesia aceitam a delegação de competências, é porque os referidos recursos 

financeiros correspondem às necessidades. -------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que há falta de diálogo, ou seja, quando o 

senhor Presidente diz que, se as Juntas de Freguesia não concordam com a delegação de 

competências, então que não as aceitem, assume uma postura de não dialogar, tendo o 

senhor Presidente respondido que a Câmara propôs delegar às Juntas de Freguesia uma 

determinada tarefa, mediante um determinado valor e aí se estabeleceu o diálogo, sendo 

que as Juntas de Freguesia aceitaram essa competência e, independentemente de uma ou 

outra reivindicação, o certo é que nenhuma disse, perante a Câmara Municipal, que não 

podia aceitar essas competências por insuficiência dos valores. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que o que pretende dizer é que o senhor 

Presidente sabe perfeitamente que as Juntas de Freguesia não estão em posição de 

dizerem que só aceitam a delegação de competências pelos valores que entendem, para 

não faltarem à palavra. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente informou que, no passado, na Câmara 

Municipal da Praia da Vitória e independentemente de cores partidárias, já houve Juntas 

de Freguesia que aceitaram delegações de competências e outras que não aceitaram e, 

mesmo em Angra do Heroísmo, nem todas as Juntas de Freguesia aceitam as mesmas 

delegações de competências. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, independentemente do discurso político, ninguém remeteu 

qualquer contraproposta ou o que quer que seja, para renegociar ou denunciar o acordo, 

conforme determina a legislação. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que ia manter a proposta, sendo que o total 

dos valores propostos, para todas as Juntas de Freguesia, quer o aumento dos acordos de 

execução, quer dos apoios às Juntas de Freguesia, ascende aos trezentos e quarenta mil 

euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata faz parte 

integrante desta ata. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à proposta apresentada, o senhor Presidente destacou um 

considerando global, dizendo que, passados os quatro anos de mandato e 

independentemente da questão de pandemia, onde se verificaram iniciativas dos 

Vereadores do Partido Social Democrata e, eventualmente, na questão dos impostos 

também, se houve matéria para a qual os Vereadores do PSD sempre pediram mais 

apoios, não foi para os Bombeiros, nem para as Associações, foi, especificamente e 

sempre, para a questão das Juntas de Freguesia; continuou dizendo que essa área precisa 

de mais meios, mas que também a Câmara precisa de mais meios e que também a 

Câmara gostava de ter aumentos nas suas transferências e na sua receita, da mesma 

forma que as Juntas de Freguesia o pretendem; assim e nas matérias da competência da 

Câmara, esta intervém, mas nas matérias que não lhe competem, apenas assume a 
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delegação de competências quando esta vem acompanhada com os devidos meios 

financeiros, pois não vai aceitar uma competência sem os recursos necessários para esse 

efeito.---- -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda quanto aos valores, referiu que os mesmos foram contratualizados desde 

dois mil e catorze ou dois mil e quinze e nunca foi levantada qualquer questão sobre os 

mesmos, nem solicitado qualquer aumento.  ------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a questão surge no final de dois mil dezassete, início de 

dois mil e dezoito, quando o executivo se propôs fazer aumentos de dez por cento, ou 

seja, estamos perante acordos negociados com as Juntas de Freguesia, por volta de dois 

mil e catorze, cujos valores nunca foram colocados em causa, só o sendo em dois mil e 

dezoito, precisamente quando o executivo começa a fazer os aumentos. ---------------------  

 -------- Disse, também, que o número de infraestruturas que a Câmara de Angra tem nas 

suas freguesias é incomparável com o que a Câmara da Praia da Praia tem nas 

freguesias do concelho da Praia da Vitória e, caso seja para comparar, será necessário 

comparar tudo como, por exemplo, os custos de manutenção, inclusive ao nível de sedes 

das Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que a Câmara da Praia da Vitória tem um número muito 

alargado de infraestruturas nas freguesias e vila, as quais que foram, desde o início, 

diretamente assumidas e executadas pelo Município, ao invés de delegadas na Juntas de 

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

 -------- Mais referiu que até pode admitir que o valor é baixo, mas os Vereadores do 

PSD também não podem, em consciência, minorar um aumento de cerca de trinta por 

cento, num mandato, nos apoios às Juntas de Freguesia, porquanto nem as receitas da 

Câmara, nem de qualquer Junta, aumentaram nesse valor. -------------------------------------  

 -------- Quanto a esta proposta, disse que a estratégia implementada pelo executivo 

durante este mandato, foi de aumentar em trinta e três por cento, sendo que, atualmente, 

as Juntas têm muito mais apoio da Câmara Municipal do que tinham antes deste 

mandato, quer ao nível dos acordos de delegação de competências, quer do 

desenvolvimento de outros projetos, sejam os projetos candidatados, seja a gestão de 

cemitérios, ou no âmbito da proteção civil, ou da própria “Onda Cultural”, entre outros, 

mais as infraestruturas e todo o equipamento que a Câmara coloca nas Juntas de 

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

 -------- Terminou dizendo que vão votar contra a proposta apresentada pelos Vereadores 

do PSD, sendo que a estratégia do executivo para as Juntas de Freguesia, desde o início 

e até ao termo deste mandato, foi a de fazer sempre um reforço consolidado e 

sustentável das mesmas, reforçando-se os apoios às Juntas de Freguesia, terminando-se 

o último exercício orçamental com a firme convicção de que, no âmbito da delegação de 

competências, nunca a Câmara Municipal transferiu tanto para as Juntas de Freguesia 

como atualmente. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o que significava o orçamento 

participativo para as Juntas de Freguesia, com uma verba de cinquenta e cinco mil 

euros, como é que vai ser implementado e se as Juntas de Freguesia é que se 

candidatam, tendo o senhor Presidente respondido que isso tem a ver com as propostas 

que o executivo apresentou ao seu eleitorado, ou seja, com o compromisso do executivo 
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perante os eleitores, não só no intuito de criarem um orçamento participativo municipal, 

como também para incentivar à criação de um orçamento por freguesia, com uma 

regulamentação global para todo o concelho e que fará parte da documentação que, em 

principio, estará em condições de ser presente à sessão da Assembleia Municipal de 

fevereiro, para que haja um envolvimento também das Juntas de Freguesia, para que os 

cidadãos desenvolvam projetos específicos para cada uma das freguesias. ------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que a ideia é que o valor seja de cinco mil 

euros para cada freguesia e que estarão em causa pequenos projetos para cada uma das 

freguesias, no intuito de garantir que, no orçamento participativo municipal e para além 

dos grandes projetos municipais, haja, pelo menos, um projeto desenvolvido em cada 

freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que isso era exatamente aquilo que temia, 

ou seja, que cinco mil euros para cada Junta de Freguesia poderá não ter o impacto 

esperado, razão pela qual preferiria que esta verba fosse canalizada para as Juntas de 

Freguesia do concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em relação ao orçamento participativo municipal, disse que, obviamente, ficava 

satisfeita, sendo que todos os anos falavam nesta questão e insistiam no assunto, não por 

causa da medida em si, porque certamente haveriam outras medidas mais estruturantes e 

mais importantes para o concelho, mas por ser um compromisso que era constantemente 

adiado e que, este ano, vai ser, finalmente, implementado. -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu ainda que, nos documentos com a receita 

prevista, designadamente na página seis, consta a rubrica do contrato individual de 

trabalho, com um montante previsto com pessoal em funções, o qual diminui de dois 

mil e vinte para agora, quando, segundo aquilo que percebeu, tem vindo a contratar-se 

mais pessoal durante este ano mas, no entanto, há uma diminuição de setenta mil euros. -  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que a contratação desse 

pessoal estava prevista para ocorrer durante o ano de dois mil e vinte mas que isso não 

foi possível concretizar por causa da pandemia e que, assim e em termos de 

contratações, o montante é o mesmo, sendo que a diminuição do valor tem a ver com o 

pessoal que sai para a reforma. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida à votação a proposta de alteração apresentada pelos Vereadores 

do Partido Social Democrata relativa ao “Aumento das verbas destinadas aos 

Acordos de Execução e ao Regulamento Municipal de apoio às Juntas de Freguesia 

do Concelho da Praia da Vitória”, a qual faz parte integrante desta ata, a mesma 

foi rejeitada por maioria. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores Carlos Costa, 

Tiago Ormonde, Raquel Borges e Rui Castro votaram contra. ---------------------------  

 -------- 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 2021, 

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 Tiago Borges abstiveram-se, 

apresentando a seguinte declaração de voto: --------------------------------------------------  
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 -------- “Registamos que este é o maior orçamento do mandato - de 25 milhões de 

euros – mas este orçamento, para os Vereadores do PSD, é uma réplica de 

orçamentos anteriores. Não há novidade de maior. Para além de apoios e isenção 

de taxas, nenhum investimento estruturante foi feito no Concelho e também não se 

prevê que seja concluído até ao final mandato. -----------------------------------------------  

 -------- Vêm constantemente, ano após ano, as mesmas rubricas. É um orçamento 

“copy-paste”! Arvoram contas certas, mas a verdade é que à vista de qualquer 

praiense, temos vivido este mandato no domínio do imaginário no que diz respeito 

a obras, nenhuma está concluída: ----------------------------------------------------------------  

 -------- - Vem novamente como grande opção do plano a intervenção no edifício da 

Câmara, e já 250 mil euros de execução desta intervenção estão remetidos para 

2022 (ou seja, para além do tempo que estamos mandatados para estar aqui).--------  

 -------- - Volta, mais uma vez, o projeto do eixo pedonal e da ciclovia, e 325 mil 

euros de execução desta intervenção também já foram remetidos para 2022. ---------  

 -------- - O projeto da muralha está pela terceira vez no orçamento! ---------------------  

 -------- - Os projetos previstos para o turismo continuam pendurados pelos fundos 

comunitários. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - O parque empresarial das lajes mantém-se como intervenção de destaque. -  

 -------- - O trabalho de intervenção local das nossas juntas de freguesia continua a 

não ser reconhecido por esta Câmara Municipal, tendo em consideração os apoios 

e as transferências previstas para a delegação de competências. Que quando 

comparados com os valores de outros municípios para as suas freguesias nos 

deixam a todos envergonhados! Ao mesmo tempo que, por outro lado, se volta a 

firmar um contrato-programa de mais de 175 mil euros para que a Praia 

Ambiente limpe o centro urbano da cidade, o que nós consideramos altamente 

discriminatório e até um desrespeito para com as Juntas de Freguesia deste 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A par e passo, a Câmara continua a aumentar as propostas de valores para 

a Cooperativa Praia Cultural, num valor que já ascende os cerca de 4 milhões de 

euros.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No obstante, damos nota positiva à inclusão da intervenção das várias 

estradas da rede viária do Concelho, muito defendida por nós. Assim como, ao 

longo do tempo, e neste orçamento, têm vindo a dar-nos razão: --------------------------  

 -------- - Pedimos mais transparência e os Senhores criaram regulamentos e 

definiram critérios aos apoios; --------------------------------------------------------------------  

 -------- - Pedimos intervenção e revitalização do centro urbano e os Senhores 

criaram um mecanismo de apoios às empresas e à população que se queira instalar 

na cidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Pedimos o orçamento participativo municipal, promessa vossa e até agora 

por cumprir, e ele finalmente foi inscrito no orçamento; -----------------------------------  

 -------- - Pedimos aumentos para a educação e eles verificaram-se, embora ainda 

poucos e muitos sabe-se lá com que destino; ---------------------------------------------------  
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 -------- - Pedimos o reforço de verbas para as Juntas de Freguesia e, embora parcos 

e longe de estar em condições de equidade com outras Juntas de ilha, os Senhores 

reforçaram 10% por ano nos acordos de execução; -----------------------------------------  

 -------- - Como finalmente damos nota positiva à integração de todo o ativo e 

passivo, assim como à previsão de reestruturação financeira e internalização da 

Cooperativa Praia Cultural, conforme havíamos defendido e de acordo com as 

recomendações do Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------  

 -------- Por tudo isto, vamos abster-nos neste Orçamento.” --------------------------------  

 

 -------- Sobre esta declaração de voto, o senhor Presidente referiu que os eleitos pelo 

Partido Socialista votam a favor do Orçamento Municipal para 2021 porque é um 

Orçamento de contas certas, porque, ao invés do discurso da instabilidade, apostam no 

discurso da sustentabilidade e, naturalmente, também ficam surpreendidos com aquela 

que foi votação e a declaração de voto dos Vereadores do Partido Social Democrata 

porque, quando se afirmou que haveria um aumento de impostos na Paia da Vitória, 

nomeadamente, dos impostos específicos da Derrama e do IMI e tal não aconteceu, 

naturalmente tem que, de alguma forma, dar-se razão aquilo que foi a estratégia de 

sustentabilidade do executivo. Assim, passados quatro anos e aqui chegados, o 

problema já não é dívida, o problema já não é a sustentabilidade do Município, o 

problema, pelas palavras da Vereadora Cláudia Martins e pelas palavras da declaração 

de voto é, agora, a falta de investimento e a falta de obra. --------------------------------------  

 -------- Declarou ainda que é importante, também, frisar que aquilo que são as 

prerrogativas políticas e a atuação política, deste executivo municipal, não acontece 

porque os Vereadores do PSD o exigem ou pedem, como se não existisse um projeto 

político e um manifesto eleitoral apresentado pelo executivo, mas não, é precisamente o 

manifesto eleitoral do Partido Socialista aquilo que disse, aquando da tomada de posse, 

que seria o documento que iria nortear a ação dos eleitos do Partido Socialista, e é 

aquilo que está previsto. Portanto os apoios, por exemplo, à estratégia para o centro 

histórico existem porque os eleitos do Partido Socialista, quando se propuseram aos 

eleitores, apresentaram um manifesto específico para o centro histórico e as medidas 

que implementaram eram as medidas que lá estavam, pelo que a estratégia 

implementada é uma estratégia da ação dos eleitos do Partido Socialista e da estratégia 

política, não é somente porque o PSD o pediu. ---------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que veem, naturalmente, com alguma surpresa, essa 

abstenção, mas que, por outro lado, também vêm dar razão à estratégia do executivo e, 

chegando ao último de quatro orçamentos, é tempo de balanços e daí é tampo de se 

fazer também a análise do estado em que se encontra o grupo municipal e como está a 

Praia da Vitória, e a questão é: existe, hoje, mais ou menos dívida na Praia da Vitória? 

Há menos. Paga-se, hoje, mais ou menos impostos na Praia da Vitória? Paga-se menos. 

Desperdiçam-se ou aproveitam-se os fundos comunitários ao dispor do Município? 

Aproveitam-se integralmente. Há mais ou menos apoio para as famílias? Há mais apoio. 

Há mais ou menos apoio para as empresas? Há mais apoio. Há mais ou menos apoios 

para o associativismo? Há mais apoios. Há mais apoios e colaboração com as Juntas de 

Freguesia? Há mais apoio e colaboração. Assim sendo, só podem estar orgulhosos do 
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trabalho que, como também frisaram ao longo da discussão, foi feito com passos 

seguros, sustentados e sempre em frente, nunca tendo sido necessário dar um passo 

atrás, porque cada passo que davam em frente, davam em segurança e também nunca 

deram passos sem que estivessem devidamente seguros e sustentados e, por isso 

mesmo, apresentam, no último exercício orçamental do presente mandato, um 

orçamento que os orgulha e que é, naturalmente e na opinião dos eleitos do Partido 

Socialista, o melhor orçamento dos quatro aqui apresentados, fruto, precisamente, do 

trabalho até aqui realizado e que, naturalmente, dá nota que com a abstenção dos 

Vereadores do PSD, estes chegaram à mesma conclusão. --------------------------------------  

 

 

 -------- (32/28) ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA: ------------------------------------  

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

ano de 2021, a qual faz parte integrante do Orçamento e Grandes Opções do Plano do 

Município da Praia da Vitória, para o ano de 2021 (página 113), 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. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 0,42 pontos 

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

 -------- Assim, propõe-se que, para 2021, as taxas previstas nos regulamentos 

mencionados anteriormente, sejam atualizadas em 0,42%.” -----------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado, em simultâneo, com o ponto vigésimo quarto. ---------  

 -------- 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. -----------------------------  

 

 

 -------- (33/28) PROPOSTA - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO ÀS 

FAMÍLIAS E EMPRESAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1566, datada de 3 de dezembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “O novo Coronavírus, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na 

China, na cidade de Wuhan. Rapidamente, em consequência da globalização na qual a 

humanidade se insere, disseminou-se pelo resto do Mundo atingindo proporções 
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pandémicas, com consequências dramáticas para a saúde humana e impactos 

económicos ainda hoje incalculáveis. --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de adoção de medidas de auxílio social e 

económico, de combate ao COVID-19, com vista ao apoio às famílias e empresas do 

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

 -------- Considerando o histórico de medidas implementadas, desde março de 2020; ------  

 -------- Nesse desiderato, proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória aprove 

medidas de apoio extraordinário, às famílias e empresas do Concelho, nomeadamente a 

isenção até 31 de março de 2021 de: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais ---------------------------------------  
 -------- a) Contempladas no Capítulo I – Publicidade; -------------------------------------------  

 -------- b) Contempladas no Capítulo II – Ocupação e Preservação do Espaço Público - 

N.ºs 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2,7 e 3.1 a 3.11; -------------------------------------------------------------  

 -------- c) Contempladas no Capítulo III – Mercados, Feiras e venda ambulante ou 

sazonal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Contempladas no Capítulo IV – Higiene e salubridade; ----------------------------  

 -------- e) Taxas previstas na referida tabela relativas a urbanismo e edificação; ------------  

 -------- Rendas ou concessões ----------------------------------------------------------------------  
 -------- a) Espaços Municipais (espaços de venda de produtos de artesanato ou agrícolas, 

espaços marítimo-turísticos); ------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Edifícios Municipais (Mercado Municipal, Parques de Campismo, Bares de 

Zonas Balneares ou outros e Parque Habitacional Municipal); --------------------------------  

 -------- Praia Ambiente ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- a) Tarifa dos resíduos ao denominado canal HORECA, nomeadamente, hóteis, 

pensões, hostels, restaurantes e similares.” --------------------------------------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezanove horas, pelo 

que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º Senhor 

Presidente e pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------------------------  
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Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 

 

 

 

 


