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ATA Nº 14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE MAIO DE 2021 
 

 

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: 19H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, no edifício 

do Centro Pastoral da Vila das Lajes, sito na Rua Padre Gregório Rocha, 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 por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta reunião mensal da Câmara, pública, nos 

termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal e de acordo com 

a deliberação camarária de 17 de maio de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 
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presença do público, bem como a disponibilização das instalações do Centro Pastoral da 

Vila das Lajes, à Junta de Freguesia da Vila das Lajes pela hospitalidade demonstrada 

durante todo o dia e, também, no âmbito da “Presidência aberta” à Vila das Lajes, 

perguntou se alguém pretendia colocar alguma questão, não tendo ninguém manifestado 

essa intenção. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao iniciar o período antes da ordem do dia o senhor Presidente deu nota do 

modo como decorreu o dia de “Presidência aberta” na Vila das Lajes, destacando que ao 

nível de audiências tiveram um número mais alargado, referente a processos privados de 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao contato com a Junta de Freguesia realçou que foi transmitido 

pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia que, na semana passada, recebeu nota de 

que a escola da Aldeia Nova está lotada e que não consegue absorver o número de 

alunos que se pretendem inscrever nessa escola. A reação do executivo, de imediato, foi 

no sentido de saber se alguma intervenção, de curto prazo, poderia ser feita, à 

semelhança do que está a acontecer nas escolas da Fonte do Bastardo e das Fontinhas, 

para acomodar essa necessidade já para o próximo ano letivo, mas a resposta foi 

negativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, pelo que conhece do edificado, não é fácil fazer uma 

intervenção, de curto prazo, para estar a funcionar já no mês de setembro. De todo o 

modo, ficou para se realizar, com a maior brevidade possível, uma reunião com a 

coordenadora da escola, a Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, a Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a sua reação foi em saber o que tinha acontecido, ou se 

houve alguma alteração ao nível de gestão das turmas, porque, no seu entender, não há 

aumento de alunos suficiente para, de repente e num espaço de pouco tempo, haver uma 

urgência de aumento de espaço. Para além de que há uma urgência na resolução de 

questões, que anteriormente não foram comunicadas à Câmara Municipal, nem às 

Juntas de Freguesia, de ampliações de escolas, como é o caso da intervenção na Fonte 

do Bastardo para acomodar mais dois espaços para a escola; nas Fontinhas em que é 

necessário retirar a creche para devolver, pelo menos, uma sala à escola, e agora nas 

Lajes existe um problema semelhante. -------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se estava a terminar algum prazo que 

levasse a essa necessidade, tendo o senhor Presidente respondido que está a terminar o 

prazo para as matrículas. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que esta foi a grande surpresa do dia que, para já, 

não tem resposta, nem noção da dimensão da questão que está em causa, no entanto, 

ficou acordado que, com a maior urgência possível, o senhor Vice-Presidente iria reunir 

com a Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, com a coordenadora da escola da 

Aldeia Nova e com a Junta de Freguesia, para procurar encontrar uma solução. -----------  
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 -------- Ainda no âmbito da visita à Vila das Lajes o senhor Presidente informou que 

fizeram a apresentação do projeto das Pedreiras, sendo que a entrega das propostas do 

concurso público termina ao final do dia de hoje. O processo já está todo legalizado, a 

infraestrutura está legalizada, as aquisições das habitações estão concluídas, tudo isso 

fruto de um trabalho longo e importante desenvolvido por todos os intervenientes, quer 

pelos proprietários iniciais dos terrenos, quer pelos atuais moradores, e também das 

diversas estruturas da Câmara Municipal, estando em falta as infraestruturas cuja a 

entrega das propostas termina hoje, para se iniciar o mais rapidamente possível a 

construção das mesmas. Portanto estão na última etapa deste processo, o qual foi um 

processo muito complexo, mas chega agora à sua reta final. -----------------------------------  

 

 -------- De seguida deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. -------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou qual é o ponto de situação do processo 

do parque empresarial das Lajes, e em relação à piscina da Caldeira, uma vez que está 

prestes a ter início a época balnear, se a mesma vai estar encerrada ou vai estar aberta e 

como será gerida a sua manutenção. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao parque empresarial o senhor Presidente respondeu que já está 

adjudicado à empresa TRANSJET, estando-se a aguardar o visto do Tribunal de Contas 

para se iniciar os trabalhos, porquanto, atendendo ao valor da intervenção, só é possível 

avançar com a obra após o visto do Tribunal de Contas. ----------------------------------------  

 -------- Relativamente à piscina da Caldeira disse que também gostaria de ter resposta 

para essa questão, apesar de estarem, insistentemente, a solicitar informação às 

autoridades de saúde no sentido de saberem se é possível, este ano, abrir as piscinas ou 

não, mas ainda não têm essa informação.  ---------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a nível nacional já são conhecidas as regras, há duas ou 

três semanas, para a época balnear deste ano, mas a nível regional ainda não são 

conhecidos os critérios. Neste momento, o que pode dizer é que o executivo está a 

preparar a época balnear, sendo que o objetivo é abrir o mais cedo possível, e em 

princípio no dia um de junho. Assim sendo, o planeamento do executivo é no sentido de 

desenvolver o trabalho para abrir todas as zonas balneares, inclusive a piscina da 

Caldeira e a piscina das Quatro Ribeiras, que foram as únicas infraestruturas que não 

abriram o ano passado, mas isso depende das autoridades de saúde. --------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que independentemente de terem essa 

autorização ou não, aquele espaço necessita, urgentemente, de manutenção, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que já foi feita a manutenção. -----------------------------------  

 -------- No respeitante ao parque empresarial das Lajes o Vereador Tiago Borges 

recordou que há tempos atrás, quando se falou neste processo, o senhor Presidente 

afirmou com pompa e circunstância que seria uma obra nunca antes vista, ou seja, 

teríamos a Câmara a fazer as infraestruturas e as empresas a instalarem-se em 

simultâneo. Nessa altura, decorria o processo do centro de bem-estar animal que 

transitou para o concelho de Angra do Heroísmo, e questionou se o senhor Presidente 

tem alguma perspetiva de empresas interessadas na sua instalação no parque 



 

 
Ata nº 14/2021 Página 4 de 23 
 

 

 

 

empresarial das Lajes, ou vão ser construídas as infraestruturas e vai-se aguardar para 

que apareçam empresas, do Concelho, interessadas em se instalarem naquele local. ------  

 -------- Quanto a essa questão o senhor Presidente respondeu que continuam a existir 

pedidos de reserva de lotes para instalação no parque empresarial das Lajes, tanto é que 

a zona industrial do Cado da Praia está esgotada. ------------------------------------------------  

 --------  Prosseguiu dizendo que não é uma questão de pompa e circunstância, mas é 

importante saber se o entendimento do Partido Social Democrata é esse ou não, ou seja, 

se concordam com a construção do parque empresarial das Lajes. ----------------------------   

 -------- O Vereador Tiago Borges esclareceu que o que se estava a referir é que são do 

acordo do parque empresarial das Lajes, considerando que a zona industrial do Cabo da 

Praia está lotada, e é necessário um novo espaço para as empresas se instalarem, mas na 

altura que o senhor Presidente apresentou esse projeto referiu, numa reunião de Câmara, 

que estava convicto que havia empresas para se instalarem no parque industrial das 

Lajes. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que os Vereadores do PSD não são contra a solução, apenas 

estava a criticar que o que foi dito na altura, neste momento, ainda não se verifica. -------  

 -------- O senhor Presidente clarificou que a questão não é “nunca antes vista”, e 

certamente não foi essa a expressão utilizada, provavelmente aquilo que foi dito foi que 

é o maior investimento, de uma câmara municipal, a fundos comunitários, no eixo da 

captação e valorização empresarial. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o valor da empreitada é na ordem dos dois ponto três 

milhões de euros, com tudo incluído, ou seja, terrenos e construção, como não existe 

mais nenhuma câmara municipal, no âmbito do atual quadro comunitário, a desenvolver 

uma infraestrutura de captação de empresas, nesse sentido é que entende que é um 

investimento relevante, e acredita que os Vereadores do PSD também se sentem 

orgulhosos do mesmo, por essa razão é que também votaram os procedimentos 

concursais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao bar da zona balnear dos Biscoitos o Vereador Tiago Borges 

perguntou se já há previsão de uma data para a sua abertura. ----------------------------------  

 -------- No que se refere à intervenção no campo de futebol de São Brás questionou o 

ponto de situação daquela obra, e se o senhor Presidente prevê que a mesma esteja 

concluída em agosto, tendo em conta que aquele é um local mais utilizado no verão e se 

houver derrapagem no prazo ficará concluída no inverno, altura que não será muito 

utilizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essas questões o senhor Presidente respondeu que os contratos têm prazos, 

ou seja, os empreiteiros têm de cumprir os prazos que são contratualizados, sendo que a 

Câmara deve revindicar junto dos empreiteiros o cumprimento dos prazos, apesar de se 

saber aquilo que se passa, nesse setor, na ilha Terceira. -----------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão de São Brás e a todas as outras empreitadas disse que 

só a partir de determinado momento é que é possível rescindir os contratos ou não, e ao 

rescindir os contratos se vale a pena lançar nova contratação pública ou não. ---------------  

 -------- No que se refere ao bar do Abismo disse que se houve alguém que sempre se 

chateou com aquela empreitada foi a sua pessoa, apesar de também não ter havido uma 

proposta, do lado dos Vereadores do PSD, para se rescindir o contrato com o 
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empreiteiro e lançar novamente a contratação. Também é sabido que, muitas das vezes, 

isso leva ainda a mais demora no processo. -------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que após muita exigência e acompanhamento, por parte da Câmara 

Municipal, em especial da Vereadora Raquel Borges, do Eng.º Manuel Ortiz, e numa 

fase final, na instalação dos equipamentos, do senhor Vice-Presidente, a inauguração do 

bar do Abismo será no próximo dia dois de junho. ----------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

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

 

 

 -------- (01/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 31 de maio corrente, de Rui Miguel Mendes Espínola, 

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

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

estar presente na reunião do dia 31 de maio de 2021, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/14) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 20 de maio em curso, de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando, nos 

termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores 

alterações, o gozo de férias, nos seguintes períodos de 2021: dias 27 e 28 maio; dia 4 de 

junho; dia 11 de junho; de 21 a 25 de junho; de 19 a 23 de julho; de 2 a 13 de agosto e 

de 6 a 17 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/14) DESPACHO - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA 

APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

PARA PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL:----------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, o despacho n.º I-CMPV/2021/888, datado de 21 de 

maio corrente, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: -------------------  
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 -------- “Considerando o Regulamento para Projetos de Interesse Municipal, aprovado 

pela Assembleia Municipal a 23 de dezembro de 2020, por proposta da Câmara 

Municipal, na sua reunião de 09 de dezembro de 2020, e publicado no Diário da 

República, 2ª Série, nº36, de 22 de fevereiro de 2021, que estabelece e regulamenta os 

apoios, regras e procedimentos conducentes ao estímulo necessário à contínua 

revitalização económica e social do Concelho da Praia da Vitória; ---------------------------  

 -------- Considerando, no artigo 7.º do Regulamento para Projetos de Interesse 

Municipal se estabelece que as candidaturas à classificação e inerentes apoios serão 

analisadas por comissão a nomear pelo Presidente da Câmara Municipal, sendo esta 

constituída por personalidades de reconhecida competência, externas à Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, por convite do Presidente da Câmara Municipal; -----------  

 -------- E considerando ser necessária a constituição da referida comissão para 

apreciação da candidatura apresentada por Ricardo António Ferraz da Rosa para projeto 

empresarial a implementar no imóvel localizado no Caminho dos Poços, nº28, Cabo da 

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

 -------- Assim, e nos termos dos números 1, 2 e 3 do artigo nº7.º do Regulamento para 

Projetos de Interesse Municipal, determino a nomeação das seguintes personalidades 

para a apreciação da candidatura ao apoio supramencionado: ---------------------------------  

 -------- 1 – Domingos Alberto de Aguiar Borges (presidente) ----------------------------------  

 -------- 2 – Rodrigo Hintze Ribeiro Oliveira Rodrigues -----------------------------------------  

 -------- 3 – Maria Judite Gomes Parreira -----------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Carmen Maria Afonso Cândido Toste ------------------------------------------------  

 -------- 5 – João Manuel Noronha Ormonde Aguiar (relator) -----------------------------------  

 -------- A presente comissão tem direito a senha de presença nos exatos termos que é 

aplicável à comissão permanente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” ----------  

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

 

 

 -------- (04/14) RELATÓRIO FINAL – CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 4 

QUIOSQUES PARA EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA DO 

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

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/907), datado de 26 de maio corrente, 

do Júri do Concurso Público para a Concessão de Exploração de 4 Quiosques para 

Empresas de Animação Turística do Concelho da Praia da Vitória, do seguinte teor: -----  

 -------- «1 – Abertura de Procedimento ---------------------------------------------------------  

 -------- Por reunião camarária datada de 19 de abril de 2021, foi autorizado o 

procedimento por concurso público, nos termos da alínea b), do artigo 19º., do Decreto 

Legislativo Regional nº. 27/2015, de 29 de dezembro, que aprova o regime jurídico dos 

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

Contratos Públicos e do Regulamento de Concessão de Quiosques para Empresas de 

Animação Turística no Concelho da Praia da Vitória para a “Concessão de exploração 

de 4 quiosques para empresas de Animação Turística do Concelho da Praia da Vitória. --  
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 -------- Com o objetivo de dinamizar o local e apoiar o empreendedorismo, o município 

disponibiliza os espaços de forma gratuita sendo colocado a concurso a seleção dos 

melhores projetos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Publicação do Edital -------------------------------------------------------------------  
 -------- De acordo com o Regulamento de Concessão de Quiosques para Empresas de 

Animação Turística no Concelho da Praia da Vitória, a 29 e 30 de abril de 2021, foi 

publicado no Jornal Diário Insular o Edital de abertura do procedimento, sendo o prazo 

limite para apresentação das propostas 17 de maio de 2021. -----------------------------------  

 -------- 3 – Abertura das Propostas ---------------------------------------------------------------  
 -------- Terminado o prazo limite para apresentação das propostas, no dia 18 de maio, 

verificou-se que apenas deu entrada uma única proposta do concorrente QUINTA DO 

ROSSIO – Empreendimentos Turísticos Unipessoal, Ldª., sendo o Júri composto por 

Rui Messias, Manuel Ortiz e Virgínia Faria. ------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Proposta Admitida ---------------------------------------------------------------------  
 --------  - QUINTA DO ROSSIO – Empreendimentos Turísticos Unipessoal, Ldª -----  

 -------- 5 – Análise da Proposta --------------------------------------------------------------------  
 -------- A adjudicação é feita tendo em conta os seguintes critérios: --------------------------  

 -------- A – Projetos relacionados com atividades náuticas – 35% -----------------------------  

 -------- B – Qualidade dos serviços/produtos fornecidos – 25% -------------------------------  

 -------- C – Qualidade do serviço de atendimento a prestar no quiosque – 25% -------------  

 -------- D – Anos de atividade da empresa – 15% ------------------------------------------------  

 -------- Da leitura dos elementos disponibilizados na proposta, o júri deliberou atribuir a 

seguinte pontuação: -----------------------------------------------------------------------------------  

Concorrente A 

35% 

B  

25% 

C  

25% 

D   

15% 

TOTAL 

Quinta do Rossio 20 16 10 20 16,5 

 -------- 6 – Conclusão --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- De acordo com os critérios de adjudicação definidos no caderno de encargos, o 

Júri propõe a adjudicação do Quiosque “D” ao concorrente QUINTA DO ROSSIO – 

Empreendimentos Turísticos Unipessoal, Ldª. ------------------------------------------------  
 -------- Nos termos do artigo nº. 290º.-A, do CCP, propõe-se que o Gestor do contrato 

seja o Drº. Rui Messias. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo 98º., do CCP, solicita-se a aprovação da minuta de 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos da alínea a), nº. 1, do artigo 24, do CCP, pode adotar-se o ajuste 

direto quando: “em anterior concurso público, nenhum candidato se haja apresentado ou 

nenhum concorrente haja apresentado proposta”.» ----------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório Final 

em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/14) PROPOSTA DE AJUSTE DIRETO – CONCESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DE 3 QUIOSQUES PARA EMPRESAS DE ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: -------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/910, datada de 26 de maio corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que, por reunião camarária datada de 19 de abril de 2021, foi 

autorizado o procedimento por concurso público, nos termos da alínea b), do artigo 19º., 

do Decreto Legislativo Regional nº. 27/2015, de 29 de dezembro, que aprova o regime 

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

Código dos Contratos Públicos e do Regulamento de Concessão de Quiosques para 

Empresas de Animação Turística no Concelho da Praia da Vitória para a “Concessão de 

exploração de 4 quiosques para empresas de Animação Turística do Concelho da Praia 

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

 -------- Considerando que, terminado o prazo limite para apresentação das propostas, 

verificou-se que apenas deu entrada uma única proposta do concorrente QUINTA DO 

ROSSIO – Empreendimentos Turísticos Unipessoal, Ldª, - Quiosque “D”. -----------------  

 -------- Considerando que os quiosques “A”, “B” e “C”, focaram desertos. -----------------  

 -------- Considerando que este projeto irá dinamizar o local e apoiar o 

empreendedorismo, o município disponibilizará os espaços de forma gratuita sendo 

colocado a concurso a seleção dos melhores projetos. ------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos da alínea a), nº. 1, do artigo 24, do CCP, e do 

artigo 11º., do Regulamento de Concessão de Quiosques para Empresas de Animação 

Turística no Concelho da Praia da Vitória pode adotar-se o ajuste direto quando: “em 

anterior concurso público, nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum 

concorrente haja apresentado proposta”; ----------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Que seja autorizado convidar as empresas ou empresários em nome 

individual desde que a sua atividade se enquadre nas políticas municipais de promoção 

turística para a concessão de 3 quiosques; ---------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Que seja aprovado o caderno de encargos.” -----------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/14) PROPOSTA DE REALOJAMENTOS - ARRENDAMENTOS SOB 

REGIME DE RENDA APOIADA: --------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/909, datada de 26 de maio corrente, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: -------------------------------  

 -------- “Constitui uma das atribuições dos municípios, na área da habitação social a 

gestão do parque habitacional de arrendamento social, cabendo à Câmara Municipal 

exercer as competências necessárias ao prosseguimento normal das suas atribuições, 

conforme também resulta do artigo 64.º, nº7, alínea c), da Lei n.º 69/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/ 2002, de 11 de janeiro e recentemente também 

alterada pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória é proprietária de um imóvel sito na Rua 

de Baixo, n.º 4, T3, na Urbanização de São Pedro, lugar de Santa Rita, na Freguesia de 

Santa Cruz, atualmente vago em virtude do pedido de rescisão por parte da arrendatária 
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Maria Quitéria Pacheco Carreiro, que atendendo à sua idade e estado de saúde, 

pretendeu ir viver com familiares. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, considerando a necessidade de adequação da tipologia 

habitacional de uma família constituída por 4 elementos, um casal e dois filhos de sexos 

diferentes, aos quais foi atribuída uma habitação de tipologia T2, situada na Rua de 

Baixo nº16 na Urbanização de São Pedro, em Santa Rita, freguesia de Santa Cruz, em 

nome de Marco Paulo Viveiros Sousa, propõe-se a permuta para a habitação acima 

descrita, tendo como critérios: 1) a necessidade de adequação da tipologia; 2) filhos de 

sexos diferentes; 3) pagamento de renda regularizado; ------------------------------------------  

 -------- Uma vez vaga a habitação T2 em que vive atualmente este agregado familiar, 

propõe-se a permuta da senhora Leonilde Medeiros Lima, considerando as condições 

habitacionais da moradia situada no Caminho do Facho, nº6A, lugar de Santa Rita, 

freguesia de Santa Cruz, apresentando como critérios: 1) o estado de conservação da 

habitação; 2) a adequação à tipologia; 3) existência de família de apoio na vizinhança, 

por se tratar de senhora idosa; 4) pagamento de renda regularizado; --------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, em sua 

sessão ordinária de 31 de maio de 2021, delibere aprovar, com efeitos a partir do dia 1 

de junho de 2021: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) As minutas, em anexo a esta proposta, relativas às rescisões de contrato com a 

sra. Maria Quitéria Pacheco Carreiro, sr. Marco Paulo Viveiros Sousa e sra. Leonilde 

Medeiros Lima; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) A atribuição, sob regime de renda apoiada, prevista na Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto, do 

imóvel sito na Rua de Baixo n.º 4, Santa Rita, freguesia de Santa Cruz – Praia da 

Vitória, ao sr. Marco Paulo Viveiros Sousa e respetivo agregado familiar, mantendo o 

valor da renda de 4,73€ (quatro euros e setenta e três cêntimos) (minuta do contrato em 

anexo); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) A atribuição, sob regime de renda apoiada, prevista na Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto, do 

imóvel sito na Rua de Baixo n.º 16, Santa Rita, freguesia de Santa Cruz – Praia da 

Vitória, à sra. Leonilde Medeiros Lima, mantendo o valor da renda de 27,51€ (vinte e 

sete euros e cinquenta e um cêntimos) (minuta do contrato em anexo).” ---------------------  

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

 

 

 -------- (07/14) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA – ANO 

2021 - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/911, datada de 26 de maio em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as ações das associações no desenvolvimento das freguesias 

e Vila do concelho da Praia da Vitória é um fator de enorme importância, sendo atores 

efetivos de progresso e dinamização social, cultural, desportiva, patrimonial e 

comunitária; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na Praia da 

Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1514/2020, de 29 de janeiro de 2020; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto nos artigos 7º, 10º e 11º do Regulamento Cooperar e 

Desenvolver na Praia da Vitória, e conforme o quadro resumo e o Relatório da 

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

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto na alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a atribuição de um apoio no valor total de 6.000.00€ (seis mil euros), 

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

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

 -------- Relativamente aos projetos, no âmbito deste regulamento, a Vereadora Cláudia 

Martins questionou se existe algum tipo de fiscalização que a Câmara possa fazer após 

os mesmos estarem a decorrer, ou se isso não está previsto, tendo o senhor Presidente 

respondido que não há fiscalização durante a execução, sendo que a fiscalização que é 

feita é no âmbito do estipulado no contrato, ou seja, no fim têm de demonstrar os 

comprovativos da execução física e financeira do contrato. Nessa altura é feito um 

relatório que fecha o processo, e enquanto a entidade não entregar os comprovativos a 

Câmara não fecha o procedimento. No caso de o processo ficar aberto, durante muito 

tempo, então nessa situação a Câmara inicia o processo de auditoria. ------------------------  

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

 

 

 -------- (08/14) PROPOSTA - APOIO AOS IMPÉRIOS E IRMANDADES DO 

CONCELHO - BODOS 2021: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/912, datada de 26 de maio em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a Proposta n.º I/799/2021, datada de 11 de maio de 2021, relativa 

ao Apoio aos Impérios e Irmandades do Concelho - Bodos 2021, aprovada na reunião 

camarária de 17 de maio de 2021; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a câmara municipal deliberou atribuir um apoio no valor de 

715,50€ à Irmandade do Império do Rossio; ------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o representante da Irmandade vem comunicar ter havido um 

lapso na informação comunicada inicialmente aos serviços da câmara, nomeadamente, o 

número de Irmãos da respetiva Irmandade. -------------------------------------------------------  

 -------- Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos das alíneas o) e 

u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, atribuir um apoio no valor 

total de 980,50€ (novecentos e oitenta euros e cinquenta cêntimos) à Irmandade do 

Império do Rossio, mediante celebração de contrato programa, de acordo com minuta já 

aprovada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (09/14) PROPOSTA DE ISENÇÃO DAS TARIFAS APLICÁVEIS ÀS 

EMBARCAÇÕES AFETAS À ATIVIDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE TARIFAS DA MARINA DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/884, datada de 21 de maio corrente, da Vereadora 

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

 -------- “Considerando que a pandemia de Coronavírus/COVID-19 implicou o estrito 

cumprimento de um conjunto de recomendações definidas pelas Autoridades de Saúde, 

especificamente, a adoção de um vasto conjunto de medidas preventivas e de proteção 

com o intuito de evitar a disseminação do vírus; -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a situação epidemiológica causada pela propagação do 

Coronavírus/COVID-19, iniciada em março de 2020, teve impactos em todos os setores 

da atividade económica, particularmente, no setor do turismo, resultando na diminuição 

drástica dos fluxos turísticos; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as empresas marítimo-turísticas desenvolvem uma atividade 

económica centrada na disponibilização de serviços de recreio náutico e de exploração 

da natureza, cujo fluxo diminuiu drasticamente em virtude da redução do número de 

turistas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o acompanhamento pela Câmara Municipal da Praia da Vitória da 

evolução da situação referente ao COVID-19, promovendo a implementação de 

medidas de apoio às famílias, empresas e instituições do concelho da Praia da Vitória; ---   

 -------- Considerando o Regulamento de Tarifas da Marina da Praia da Vitória, 

aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória, publicado em Diário da República com a designação de Regulamento 

n.º 80/2015, na 2.ª série — N.º 36, a 20 de fevereiro de 2015; ---------------------------------  

 -------- Considerando o regime excecional para promover a capacidade de resposta das 

autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, determinado pela Lei 

n.º 6/2020, de 10 de abril, assim como, pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio; -----------------  

 -------- Propõe-se, nos termos do disposto no artigo 2º, nº 1 da Lei n.º 6/2020, de 10 de 

abril, alterada e republicada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, alterada pela Lei nº 

35/2020, de 13 de agosto e que foi alterada pelo Decreto Lei nº 6-D/2021, de 15 de 

janeiro que a Câmara Municipal delibere isentar as tarifas aplicáveis às embarcações 

afetas à atividade marítimo-turística, nas categorias de “embarcação local” ou 

“embarcação não local”, nos termos do Regulamento de Tarifas da Marina da Praia da 

Vitória, até dezembro de 2021.” --------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/14) REVISÃO N.º 1 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2021 E REVISÃO N.º 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/887, datada de 21 de maio em curso, do Sr. 

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

como incluir o saldo da gerência anterior, no montante de € 479.938,15 (quatrocentos e 

setenta e nove mil, novecentos e trinta e oito euros e quinze cêntimos), tal como incluir 

o valor das reposições não abatidas aos pagamentos, no montante de € 1.389,30 (mil 

trezentos e oitenta e nove euros e trinta cêntimos), por contrapartida da rubrica da 

receita 060401 – Região Autónoma dos Açores. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente referiu que importa alocar ao orçamento 

deste ano o saldo de gerência anterior, cujo montante vai ser deduzido aquela que era a 

receita prevista por parte do Governo Regional dos Açores, considerando que já vai a 

mais de meio ano e ainda não foi rececionado qualquer montante. ---------------------------  

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

Democrata iam abster-se na votação, seguindo a linha da posição que tomaram aquando 

da discussão sobre o orçamento. --------------------------------------------------------------------  

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

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

2021 e Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano, nos termos da alínea c), do n.º 1, 

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

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

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

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

 

 

 -------- (11/14) COOPERATIVA PRAIA CULTURAL – RELATÓRIO E CONTAS 

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

 -------- Ofício n.º SAI/48/2021, da Cooperativa Praia Cultural, remetendo a este 

Município, o Relatório e Contas relativo ao ano de 2020. --------------------------------------  

 -------- Informação do Técnico Superior afeto ao Sector de Gestão Orçamental e 

Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ------------------------------------------------  

 -------- “De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  
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 -------- O senhor Presidente solicitou autorização para apresentar este ponto em 

simultâneo com os quatro pontos seguintes, considerando que os mesmos estão 

interligados, em especial no ano da COVID com maior impacto orçamental. ---------------  

 -------- Prosseguiu destacando que a Cooperativa Praia Cultural fecha o ano com um 

resultado líquido positivo de quatro mil novecentos e vinte sete euros, sendo que as 

contas de dois mil e vinte foram, completamente, influenciadas pela situação de 

pandemia, pelo que é impossível compará-las com outros anos, para bem e para mal. 

Houve um reforço dos contratos-programa, não se realizou a principal atividade 

cultural, as Festas da Praia, e a atividade cultural esteve fortemente comprometida, com 

o aumento das despesas ao nível social. -----------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o resultado é positivo, impulsionado e financiado pela 

Câmara Municipal, mediante os contratos com o reforço financeiro. No entanto, o 

objetivo do executivo, e estando a Câmara numa situação saudável na perspetiva de 

poder apoiar a Cooperativa, foi em não utilizar o mecanismo legal que permitiria às 

empresas municipais, este ano, extraordinariamente, terem resultados negativos. 

Portanto a Câmara Municipal, com o reforço financeiro dos contratos programa, cobriu 

esse montante à Cooperativa Praia Cultural. ------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às contas da Praia Ambiente destacou que era, mais ou menos, a mesma 

circunstância, sendo que o resultado líquido é de doze mil cento e quarenta e quatro 

euros.  Continuou dizendo que, conforme foram falando ao longo do ano, houve um 

reforço dos contratos-programa com a Praia Ambiente, tendo sido deliberado, em 

reunião de Câmara, um conjunto de medidas que a mesma foi adotando de isenções e de 

descontos, pelo que tiveram de ser financiados e subsidiados. ---------------------------------  

 -------- Sinalizou ainda que, principalmente ao nível da Praia Ambiente, houve um 

esforço ao nível da tesouraria, na medida em que para além das diversas moratórias que 

foram sendo criadas, e dos descontos, quem pagava não tinha data limite para o fazer, 

mas a Praia Ambiente não deixava de pagar as suas obrigações. ------------------------------  

 -------- Relativamente às contas da Câmara Municipal destacou que este foi um ano que, 

contrariamente ao que era previsto inicialmente, foi um bom ano de alavancagem e 

início de vários projetos e de várias intervenções, sendo certo que o orçamento de dois 

mil e vinte foi fortemente afetado pela questão da COVID. Portanto muitas foram as 

medidas tomadas, que não estavam inicialmente previstas, tendo sido necessário corrigir 

o orçamento, de modo a incluir o conjunto de medidas que foram sendo tomadas de 

apoio às famílias, de apoio as empresas, de apoio às associações, e de apoio às IPSS, 

medidas essas que têm vindo a ser prorrogadas, que ainda hoje estão em vigor e em 

curso. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu realçando que, felizmente, tiveram condições de ir fazendo e ir 

tomando as decisões necessárias, fazendo as correções, sem colocar em causa a 

estabilidade. Assim sendo, o fecho de contas de dois mil e vinte tem um resultado 

líquido negativo de dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil euros, o que é um 

valor bastante inferior, por exemplo, se for comparado com as amortizações, motivado 

também pelo património líquido existente de sessenta e sete milhões de euros. ------------  

 -------- Referiu ainda que caso a Câmara não tivesse o peso das amortizações não teria 

esse resultado líquido negativo, e também, como é sempre dito, as entidades públicas 
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não são para ter lucros, como acontece com as empresas, as câmaras municipais têm é 

de intervir, e mal seria se num ano, como o ano passado, fosse um ano de se apresentar 

um resultado líquido positivo. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que o limite da dívida total, que o Município pode ter, é de 

dezasseis milhões duzentos e cinquenta e seis mil euros, e a dívida total da Câmara 

Municipal é de nove milhões quinhentos e vinte e quatro mil euros, sendo que a Câmara 

ainda se poderia endividar em mais seis milhões oitocentos e setenta e um mil euros, e 

tem uma máxima utilizável atual de um milhão trezentos e setenta e quatro mil euros. ---  

 -------- No que se refere ao resultado e às contas disse que, naturalmente, a previsão 

orçamental, para dois mil e vinte, foi profundamente alterada, quer na execução, quer 

naquelas que foram as prioridades, à semelhança do que aconteceu nas vidas privadas. --  

 -------- Salientou ainda que, independentemente de mais ou menos discussão, a Câmara 

tomou medidas de resposta à COVID sem que isso estivesse previsto, e algumas delas 

bastante onerosas e dispendiosas para o orçamento municipal, sendo que isso só é 

possível quando existe uma situação financeira estável e que permitiu tomar essas 

medidas. Além do mais, desde o início do ano, que tem sido a Câmara Municipal a 

suportar diversos contratos com o Governo Regional, que ainda nem estão 

contratualizados com o mesmo, mas que a Câmara Municipal tem vindo a assumir e 

ainda não recebeu qualquer montante dessas responsabilidades do Governo Regional. ---  

 -------- Concluiu referindo que, na sua perspetiva, esta é uma avaliação positiva, que 

demonstra também o rigor da gestão que tem vindo a ser implementada, mas, sobretudo, 

independentemente dos números no ano de dois mil e vinte, a questão fundamental foi a 

capacidade de resposta, quer em termos orçamentais, quer em termos de tesouraria 

derivado da COVID, sem colocar em causa iniciativas que foram acontecendo, e não 

deixando de atribuir apoios no âmbito do Regulamento Cooperar e Desenvolver, não 

deixando de fazer investimentos, quer cofinanciados, quer com orçamento próprio, não 

deixando também de dar o apoio alargado que tem vindo a ser dado com outros 

mecanismos de apoio às associações e às empresas. ---------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o Vereador Tiago Borges referiu que quando o 

senhor Presidente apresentou as contas da Cooperativa Praia Cultural, de dois mil e 

vinte, disse tudo, ou seja, que foi um ano atípico, a cultura parou, a atividade que a 

Cooperativa habitualmente desenvolve foi gravemente afetada, mas isso é um pouco um 

contrassenso com aquilo que constatou nos documentos em apreço, e questionou como 

é que a Cooperativa aumenta o número de funcionários para cento e quarenta e sete 

funcionários. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que houve um aumento de despesa de quinhentos mil euros, 

em que os colaboradores absorvem cerca de dois milhões de euros, por ano. Assim, 

questionou como é que se justifica, numa empresa que diminuiu a sua atividade, como é 

que teve um aumento de pessoal tão significativo. -----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que essa situação não é novidade, pois sempre se 

falou nessa questão, ou seja, na integração das pessoas afetas aos programas 

operacionais, bem como em acabar com os programas ocupacionais na Câmara 

Municipal, e quer do lado da Praia Ambiente, quer do lado da Cooperativa. ----------------  
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 -------- Continuou dizendo que isto estava previsto, e foi o finalizar dos programas 

ocupacionais e essa estratégia não foi alterada, inclusivamente na Assembleia Municipal 

falou-se das pessoas que estavam nas Juntas de Freguesia em programas ocupacionais e 

que passaram a ficar afetas à Câmara Municipal, através da Cooperativa Praia Cultural, 

nas diversas funções. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que até mal seria se a Cooperativa, na circunstância atual, nas 

suas diversas funções, quer sociais, quer desportivas, quer culturais, deixasse de dar 

uma resposta para o fim dos programas ocupacionais. ------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, neste momento, o que existe é uma pressão para os estágios, 

que não são propriamente programas ocupacionais, em especial na área do turismo, que 

conforme já disse anteriormente têm vindo a ser aceites, mas como não há capacidade 

para aceitar todas essas pessoas as Juntas de Freguesia têm vindo também a ser 

disponibilizadas para o efeito, sendo que, propriamente, em programas ocupacionais, 

atualmente, não chega a cerca de duas dezenas de pessoas, ou seja, um número muito 

reduzido para a dimensão que existiu. -------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que do lado da Câmara o mesmo acontece, ou seja, em dois 

mil e vinte não se procedeu a essa regularização, mas no ano de dois mil e vinte e um já 

foram contratadas, para o quadro de pessoal, cerca de trinta pessoas. ------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão a Vereadora Cláudia Martins disse que está em causa 

trinta e quatro colaboradores que foram incluídos no quadro de pessoal da Cooperativa 

Praia Cultural, durante o ano de dois mil e vinte, e questionou se a Cooperativa tem 

mesmo necessidade destes colaboradores ou é simplesmente para implementar esta 

medida para integrar estas pessoas no quadro e não colocá-las no desemprego. ------------  

 -------- Relativamente ao facto do senhor Presidente dizer que aceitam todas as 

propostas de estágio, referiu que acha muito bem, no entanto isso tem de ser melhor 

pensado para, no futuro, não terem um problema de estar a causar expetativas a pessoas 

que depois não podem ser integradas nos quadros. ----------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que, de acordo com aquilo que têm vindo a dizer, o 

executivo está a alimentar e a aumentar esta segunda superestrutura, que vai sempre 

caminhando ao lado da Câmara e que vai absorvendo uma série de transferências desta, 

e questionou o que o executivo pensa fazer, para o futuro, sobre esta situação. -------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, quanto à questão se as pessoas que entraram 

são necessárias, isso depende dos setores, mas não se ia alterar o que estava planeado 

antes da pandemia, sendo que, nesta altura, há maior necessidade ao nível das valências 

sociais, mas ao nível da cultura poderiam ser dispensados mais de metade dos 

colaboradores, porque a atividade cultural reduziu, até mesmo no que se refere ao setor 

turístico o mesmo acontece, ou seja, há pressão sobre uns setores e folga noutros 

setores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos estágios concordou que quando uma pessoa vem estagiar para a 

Câmara, ou para uma empresa municipal, a expetativa é, a medio ou longo prazo, acabar 

por ficar, mas isso é algo que acontece tradicionalmente ao nível do funcionamento 

público nacional. No entanto, a partir do momento que existem escolas profissionais, 

cursos ligados ao turismo, cursos técnicos de vendas em agências de viagens, cursos de 

receção, entre outros, e considerando que neste momento o setor do turismo está 
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retraído, e que os jovens que acabam a sua formação profissional não conseguem 

qualquer abertura das empresas para captar esses estágios, a Cooperativa aceita os 

estágios, mas sem antes alertar os interessados que têm de procurar empresas para o 

fazer, quando da parte das empresas essa possibilidade está completamente fechada, 

então, a Cooperativa acaba por aceitar esses estágios. ------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se para esses estágios, feitos na 

Câmara, também há a obrigação de posteriormente ter de integrar uma percentagem 

dessas pessoas, ao que o senhor Presidente respondeu que a Câmara não tem essa 

obrigação, sendo que essa é uma obrigação das empresas. -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que a questão é encontrar um equilíbrio 

entre dar a oportunidade da experiência, e, em simultâneo, não estar a dar a falsa 

expetativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda relativamente ao relatório de contas da Cooperativa a Vereadora Cláudia 

Martins disse que no mesmo está sinalizada uma conta caucionada no valor de cento e 

cinquenta mil euros, e questionou a que se deve esta conta, uma vez que a Câmara 

Municipal fez as transferências e se está tudo, minimamente, equilibrado, porque é que 

foi necessária esta conta. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que essa é a conta caucionada 

corrente da Cooperativa, no valor e cento e cinquenta mil euros, que para o bom 

funcionamento de qualquer empresa convém ter uma conta caucionada, até porque se 

aprovou, em reunião de Câmara, um conjunto de medidas para o impacto direto na 

Cooperativa e também na Praia Ambiente, mas o respetivo apoio financeiro apenas foi 

deliberado cerca de dois ou três meses depois, portanto até lá a empresa necessita de ter 

a receita, sendo que as contas caucionadas servem precisamente para isso. -----------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que estão a falar de uma Cooperativa que 

tem as contas equilibradas, não desenvolveu determinadas iniciativas, exatamente por 

causa da pandemia, pelo que supostamente isto não deveria acontecer, tendo o senhor 

Presidente esclarecido que também poderiam ter optado pelo regime de layoff. ------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que a questão é que a partir do 

momento em que a atividade foi suspensa é necessário fazer o financiamento para a 

atividade, se a Cooperativa tivesse capitais privados tinha ido para layoff, à semelhança 

do que aconteceu com empresas municipais e empresas públicas regionais. ----------------  

 -------- Ainda sobre as contas da Cooperativa o Vereador Tiago Borges referiu que a 

mesma perdeu ativos, e diminuiu o passivo em cerca de trezentos mil euros, mas 

continua com um endividamento de cerca de cinco milhões de euros. Como o senhor 

Presidente disse anteriormente a Câmara tem uma dívida de nove milhões de euros, 

podendo ainda endividar-se até aos dezasseis milhões de euros, mas ao fazer a 

internalização da Cooperativa Praia Cultural na Câmara Municipal, as dívidas também 

vão passar para a Câmara Municipal, e ao juntar à dívida dos nove milhões a da 

Cooperativa, fica a totalizar catorze milhões de euros, ficando apenas uma folga de dois 

milhões de euros, ou seja, aquele argumento de que quem fosse para a Câmara tinha 

uma folga significativa para endividamento, aqui já se esfuma, porque, futuramente, 

fazendo a internalização da Cooperativa na Câmara, juntando as dívidas das duas 

entidades, a folga já não é assim tão significativa. -----------------------------------------------  
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 -------- Continuou dizendo que da análise que fazem, relativamente à Cooperativa Praia 

Cultural a Câmara já transferiu cerca de três milhões de euros, em dois mil e vinte e o 

cidadão comum ao olhar para a Cooperativa vê alguma atividade, mas não está por 

dentro de tudo o que esta desenvolve, começa a pensar o que é que fazem cento e 

setenta e quatro trabalhadores. Assim, no seu entender, é válido as pessoas pensarem 

que isto não é uma situação muito transparente, e que a Cooperativa Praia Cultural não é 

mais nem menos do que uma Câmara paralela que funciona ao lado da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que quando o senhor Presidente diz que a 

Cooperativa esteve a implementar as medidas que foram deliberadas em reunião de 

Câmara, a verdade é que a Câmara também fez transferências para compensar 

exatamente essas medidas, mas que, mesmo assim, apresenta estes resultados, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que essas transferências aconteceram muito mais tarde, e 

que, mesmo assim, a Cooperativa apresenta resultado positivo. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins realçou que cinco milhões de endividamento não é 

propriamente um balanço positivo, e que as coisas não ficam com num ótimo estado 

para quem vem a seguir. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do Vereador Tiago Borges sobre a margem do endividamento 

da Câmara o senhor Presidente esclareceu que pondo a hipótese de juntar a Cooperativa 

e fazer esse exercício não se pode colocar só a parte que lhe interessa, tem de se colocar 

também as alterações à forma de cálculo que a internalização da Cooperativa vai 

permitir, porque com a internalização da Cooperativa vai aumentar o valor da dívida da 

Câmara ,mas também vai aumentar a margem, ou seja, as receitas e tudo aquilo que está 

na Cooperativa e as formas de cálculo da Câmara Municipal. Assim, automaticamente, 

quando a Cooperativa for internalizada na Câmara a dívida da Câmara vai aumentar, 

mas o teto do limite da dívida, naturalmente, também vai aumentar. -------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2020, da 

Cooperativa Praia Cultural, e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo 

efeito, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 

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

 

 

 -------- (12/14) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO E CONTAS DE 2020: ---  

 -------- Email remetendo o ofício n.º SA/320/2021, datado de 26 de maio corrente, da 

Praia Ambiente, E.M., apresentando a este Município, no cumprimento do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do Artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, o Relatório e 

Contas do exercício de 2020. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 26 de maio em curso, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 

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

documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 
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entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Relativamente a este ponto a Vereadora Cláudia Martins disse que, basicamente 

era a mesma situação, ou seja, termina o ano com um balanço positivo de  doze mil 

euros, conforme o que consta no relatório, e mais uma vez pela dependência das 

transferências da Câmara, sendo certo que foram reforçadas pela questão da pandemia, e 

apesar de se alegar que a pandemia é que fez com que as coisas acontecessem, a Câmara 

compensou todas as medidas que implementou, quer através da Praia Ambiente, quer 

através da Cooperativa Praia Cultural. -------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu que, mesmo assim, a Praia Ambiente tem um passivo de seis ponto cinco 

milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deu nota positiva à questão das campanhas de consciencialização ambiental 

desenvolvidas, mas a verdade é que, por exemplo, as taxas de reciclagem não descolam 

daquilo que tem sido o habitual, ou seja, dezasseis ponto cinco por cento, pelo que é 

necessário estudar uma melhor forma de tratar este assunto. -----------------------------------  

 -------- Disse ainda que a Praia Ambiente continua com a tal transferência para a 

limpeza urbana do centro da Praia e que já é conhecido o entendimento dos Vereadores 

do Partido Social Democrata sobre esta matéria. -------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que, basicamente, a análise dos Vereadores do Partido Social 

Democrata não difere muito dos outros anos, embora exista aqui, obviamente, o 

desconto daquele que foi um ano atípico, mas mantêm aquilo que têm dito nos últimos 

anos, ou seja, que é demasiada dependência de transferências da Câmara, aumento e 

alimento pela Câmara desta superestrutura paralela, ao mesmo tempo que, ao nível do 

Município, tem uma dívida de médio e longo prazo que aumenta, na ordem dos seis 

milhões duzentos e cinquenta mil euros, e ao mesmo tempo também que tem um Plano 

Plurianual de Investimentos que nem metade do previsto foi executado este ano, que na 

globalidade ronda os quarenta e um por cento. Assim sendo, basicamente o que estão a 

dizer às pessoas é que aquilo que foram os compromissos da Câmara, para o ano de dois 

mil e vinte, e na globalidade aquilo que foram os compromissos para o mandato, só se 

conseguiu executar metade do previsto, pelo que a questão da pandemia não pode ser 

desculpa para tudo isto. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse que, na sua opinião, a mensagem que passaram é que a gestão autárquica, 

no âmbito dos investimentos, fica muito na dimensão daquilo que é a fantasia, ou seja, 

aquilo que se pretendia e que não aconteceu. -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2020, da Praia 

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

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

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (13/14) RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO - ANO DE 2020: --------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Execução orçamental - € 181.196,40 ------------------------------------------------------   

 -------- Operações de tesouraria - € 62.890,72 ----------------------------------------------------   

 -------- Receitas orçamentais arrecadadas - € 17.966.593,47 -----------------------------------   

 -------- Despesas orçamentais pagas - € 17.486.655,32------------------------------------------   

 -------- Recebimentos de operações de tesouraria - € 103.006,82 ------------------------------   

 -------- Pagamentos de operações de tesouraria - € 145.269,00 --------------------------------   

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

 -------- Execução orçamental - € 479.938.15 ------------------------------------------------------   

 -------- Operações de tesouraria - € 20.628,54 ----------------------------------------------------   

 -------- Total do balanço - € 77.436.610,69--------------------------------------------------------   

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

€ -2.264.969,77, propõe-se que o mesmo seja aplicado da seguinte forma: ------------------  

 -------- Resultados transitados € - 2.264.969,77.” ------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o ponto décimo primeiro da 

ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Democrata, no orçamento para dois mil e vinte e um, não estiveram totalmente ao lado 

do executivo, mas deram um sinal de que o caminho por onde o executivo seguia era 

também, em muitos pontos, aquilo que os Vereadores do PSD ambicionavam para a 

Praia da Vitória, mas nada serve estar do lado do executivo quando depois isso não é 

implementado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que tendo em consideração o referido, e tendo em 

consideração que as coisas não mudaram muito desde a última vez que discutiram, em 

reunião de Câmara, as contas consolidadas, o PSD vai adotar exatamente a mesma 

postura e vai votar contra o Relatório de Contas do  Município, mesmo tendo em 

consideração que este foi um ano atípico, mas é preciso não esquecer que os Vereadores 

do PSD estiveram ao lado do executivo em tudo o que foi implementação de medidas, e 

que tiveram perfeita noção do esforço que a Câmara fez, mas com uma globalidade de 

execução de quarenta e um por cento, nem tudo é justificável pela COVID. ----------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, no seu entender, a grande dificuldade do lado 

dos Vereadores do PSD é em perceberem tudo aquilo que é feito além do que está 
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previsto no orçamento, porquanto para não se ter executado umas certas coisas é porque 

se executou umas quantas outras que não estavam previstas. ----------------------------------  

 -------- Continuou dando como exemplo a situação que se discutiu no período antes da 

ordem do dia, designadamente no âmbito da “Presidência aberta” quando o senhor 

Presidente da Junta de Freguesa da Vila das Lajes fala na questão da escola da Aldeia 

Nova, sendo que o executivo poderia dizer que não podia resolver essa questão porque 

isso não está previsto no orçamento, e a preocupação é em executar o que está previsto 

no PPI. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que um documento previsional tem de estar preparado para se 

adaptar às circunstâncias do dia a dia, caso assim não fosse tudo o que são propostas e 

medidas que vão aparecendo, durante o ano, não eram aceites. --------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que durante o ano de dois mil e vinte a Câmara transferiu 

mais de dois milhões e meio de euros, só no âmbito de medidas diretas do COVID, as 

quais foram pagas mesmo com a receita a diminuir. Face a essa situação, obviamente, 

que outras coisas poderiam ter sido feitas, e outras que estavam previstas para se fazer 

não foram feitas, mas também não se pode querer uma coisa e em simultâneo exigir a 

outra. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que os Vereadores do PSD fazem várias considerações, mas não 

analisaram a questão das receitas, ou seja, que efetivamente o ano de dois mil e vinte foi 

um ano mau, porque houve uma grande queda de receita, e houve dificuldade em gerir a 

tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que quando os Vereadores do PSD dizem que não se executou 

parte do PPI isso não o preocupa minimamente, por uma questão muito simples, ou seja, 

na sua perspetiva, a prioridade das pessoas, durante o ano de dois mil e vinte, era uma 

resposta clara e eficaz, naquilo que eram as necessidades do combate à pandemia, e isso 

aconteceu, sem colocar em causa o andamento e a trajetória dos projetos que estavam 

em curso, no entanto, houve necessidade de haver um abrandamento ao nível dos 

investimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que também é necessário ver que estas 

são umas contas de balanço, ou seja, não estão simplesmente a falar do ano de dois mil 

e vinte, mas está em causa, basicamente, uma visão abrangente daquilo que foi feito 

neste mandato, sendo que é possível perceber que, neste mandato, se executou quarenta 

e um por cento daquilo que se prometeu às pessoas que se ia fazer, independentemente 

das previsões nem sempre corresponderem à totalidade da realidade, e existirem outras 

questões inesperadas, por isso é que ressalvou a questão da pandemia. No entanto, 

metade do investimento que foi prometido às pessoas não foi feito. --------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que essa informação diz respeito a trinta e um de 

dezembro de dois mil e vinte, portanto ainda está em curso o Plano de dois mil e vinte e 

um, pelo que ainda há coisas a serem executas. --------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que em outubro de dois mil e dezanove, quando a Câmara propôs 

o orçamento, estava previsto executar aqueles investimentos, mas durante o ano de dois 

mil e vinte foi necessário abrandar, numa parte para dar resposta noutra parte, sendo que 

nesse momento os Vereadores do PSD também estiveram do lado do executivo, mas 

quando são apresentadas as contas já não estão do lado do executivo. -----------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins insistiu dizendo que o que estão a fazer é uma 

apreciação global, obviamente que têm em consideração a questão da COVID, e nessa 

situação o PSD esteve ao lado do executivo na implementação das medidas, porém não 

se pode dizer que nos outros anos não houve espaço para não se fazer nada daquilo que 

estava previsto, ou então vai ser tudo feito neste último período. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que os quarenta e um por cento correspondem ao 

plano de dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que até dezembro de dois mil e vinte, esse 

foi o nível de execução global, tendo o senhor Presidente respondido que isso é o nível 

de execução do plano e orçamento de dois mil e vinte. -----------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins continuou dizendo que o nível de execução global 

é de quarenta e um ponto setenta por cento e a execução anual de cinquenta e nove por 

cento, ao que o senhor Presidente retorquiu que cinquenta e nove por cento de execução 

num ano de pandemia, e dadas as circunstâncias, não é nada mau. ---------------------------   

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

Município referente ao ano de 2019, nos termos da alínea i), do n.º 1, artigo 33º, da 

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

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

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges votaram contra. ---------------  

 

 

 -------- (14/14) DIREITOS E INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - 

ANO DE 2020 – PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/906, datada de 25 de maio corrente, do Sr. Presidente 

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

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

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

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

 -------- Considerando que o n.º 2 do art.º 132 da Lei n.º 75-B/2020 (Lei do Orçamento 

do Estado para 2021), refere que “Na administração local, a prestação de contas relativa 

ao exercício de 2020 pode ser efetuada até 31 de maio de 2021, considerando os atrasos 

na implementação do novo sistema contabilístico”. ---------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o ponto décimo primeiro da 

ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação, nos termos da alínea 

i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submeter à 
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apreciação da Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na alínea l), do n.º 

2, do artigo 25º, da mesma lei. --------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (15/14) SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA. – RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PLANO DE PREVENÇÃO DE 

RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 

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

 -------- Ofício datado de 25 de maio em curso, Santos Vaz, Trigo de Morais & 

Associados, SROC, Lda., remetendo o relatório de auditoria do Plano de Prevenção de 

Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas. --------------------------  

 -------- Informação datada de 26 de maio em curso, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “Considerando que o Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão, Incluindo os de 

Corrupção e Infrações Conexas, aprovado pela Assembleia Municipal a 21-12-2009, 

refere que deve ser emitido um relatório anual resultante da auditoria e avaliação do 

Plano.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o ponto décimo primeiro da 

ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (16/14) FIRMA MAR & BOR - INVESTIMENTOS E TURISMOS LDA – 

SOLICITAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO: -------  

 -------- Informação datada de 25 de maio em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A Firma Mar & Bor - Investimentos e Turismos Lda, representado pelo Senhor 

Bruno Manuel Aguiar Borges, vem requerer a esta Câmara Municipal autorização para 

obter um lugar de estacionamento reservado junto ao seu alojamento local, sito na 

rua da Graça nº42, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, até 31 de dezembro de 

2021. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória poderá atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o 

artigo 1º do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da 
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Vitória, que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, desde que esse número 

de lugares não exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos 

do artigo 7º do já citado Regulamento.  ------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl Ávila, o mesmo 

encontra-se em condições de ser deferido por não ser ultrapassada, até à data, a cota 

de 10% do estacionamento total da zona em questão. e caso o seja, deverá dar-se 

conhecimento á Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística para proceder à 

instalação da sinalização e delimitação dos espaços. O referido pedido deverá ir a 

reunião camarária.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de um lugar 

de estacionamento reservado, conforme requerido, nos termos e fundamentos da 

informação técnica datada de 25 de maio corrente, do Setor de Atendimento a 

Munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 vinte horas e trinta 

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

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 


