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ATA Nº 2 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JANEIRO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde,  

Raquel Lemos Borges, Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia 

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

 

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

 

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

 

 -------- Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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, Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde,  Raquel Lemos Borges, Tiago Manuel Silva Borges, em 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos, o senhor Presidente prestou os esclarecimentos, 

mediante a apresentação de documento que faz parte integrante desta ata, no âmbito das 

questões suscitadas na última reunião de Câmara, sobre a atribuição dos cabazes de 

Natal. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que desconheciam a existência deste 

documento, pelo que iriam analisar o mesmo. ----------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Paula Ramos, no que concerne à situação da creche “Espelho 

Mágico, nas Lajes, esclareceu que quando falou deste processo baseou-se sempre nas 

orientações que havia dado e pressupondo que o valor que constava no último concurso 

era o valor mais elevado da concessão anterior. Prosseguiu referindo que como o 

comprovativo do pagamento da mensalidade foi entregue na última sessão da 

Assembleia Municipal, não teve oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários, 

pelo que informou que aquando da concessão ficou estabelecido que o montante da 

mensalidade era estipulado pelo concessionário e que na proposta apresentada, 

efetivamente, constavam cinco escalões, sendo que no último escalão a mensalidade era 

de cento e noventa euros, o que significa que o valor pago corresponde ao quarto 

escalão, não havendo por isso qualquer incumprimento por parte da concessionária. ------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se no próximo caderno de encargos se vai 

manter o valor de cento e noventa euros, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu 

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

 

 -------- De seguida o senhor Presidente deu conhecimento que, recentemente, em 

Lisboa, esteve reunido com os responsáveis da Sociedade Portuguesa de Autores, a fim 

de abordar a questão do pagamento de taxas pelo Carnaval, aguardando a conclusão 

desse processo para posteriormente dar conhecimento do resultado. -------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual o objetivo do proposto nessa reunião, 

tendo o senhor Presidente respondido que foi feita uma proposta pelo Município que, no 

seu entender, vai ter o acolhimento da Sociedade Portuguesa de Autores, no sentido de 

se criar um regime específico para o Carnaval da ilha Terceira. -------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o Vereador Rui Espínola perguntou se essa proposta 

foi feita em articulação com a Câmara de Angra, tendo o senhor Presidente respondido 

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

 

 -------- No âmbito dessa deslocação, o senhor Presidente informou que também reuniu 

com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC - a seu pedido, tendo 

solicitado o ponto da situação do processo de descontaminação, e tendo, mais uma vez, 

sido salvaguardada a qualidade da água da Praia, nomeadamente para o consumo 

humano.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual o ponto da situação do processo de 

descontaminação, ao que o senhor Presidente respondeu que, de acordo com a 

informação que lhe foi prestada, existem pontos onde a descontaminação tem sido 

efetuada e outros pontos onde se entende que os Estados Unidos devem reforçar a sua 

atuação, nomeadamente junto ao Posto Um e ao tank farm, ou seja, os dois pontos de 

maior dimensão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se, sobre esta matéria, existem relatórios da 

última vistoria do LNEC, tendo o senhor Presidente respondido que os relatórios são 

trabalhados pelo LNEC e comunicados ao Governo, pelo que essa pergunta foi feita ao 

Governo, aguardando-se a resposta. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao abastecimento de água, o Vereador Rui Espínola solicitou 

informação sobre a intenção de desativar um furo de captação de água no Juncal, tendo 

o senhor Presidente respondido que a Câmara tem essa intenção, mas, para esse efeito, 
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carece de Fundos Comunitários, e só agora é que a candidatura foi aprovada, pelo que, 

provavelmente, durante este ano vai ser possível executar essa empreitada. -----------------  

 -------- De seguida o senhor Presidente salientou que para além da contaminação e 

descontaminação, existem outros fundamentos para desativar esse furo. --------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, em relação ao saneamento básico da Vila Nova, 

questionou qual o ponto da situação e o motivo para o mesmo não funcionar, tendo o 

senhor Presidente respondido que esse problema já vem de longo tempo, ou seja, desde 

a execução do saneamento que nunca funcionou, sendo que nunca se percebeu o motivo 

para isso acontecer. Acrescentou que para resolver a situação terá de se fazer mais 

investimento, para além do já efetuado, não sendo possível ter cofinanciamento para 

esse investimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que tem de se elaborar um novo projeto, 

de montante elevado, e que tendo em conta que decorre a candidatura ao Programa 

Operacional, para o investimento do abastecimento de água, pretende-se incluir essa 

situação, prevendo-se um prazo de dois anos para avançar com o projeto. ------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola abordou a situação da falta de pressão de água na zona 

da Vila Nova, questionando se existe possibilidade de solucionar esse problema, tendo o 

senhor Presidente respondido que essa ocorrência também tem a ver com a empreitada 

de saneamento básico, ou seja, em simultâneo, foi feita a nova rede de abastecimento de 

água, sendo que na mesma têm sido detetados vários problemas por erros naquele 

projeto, não sendo o problema de fácil resolução. -----------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne ao Centro de Desportos Motorizados, o Vereador Rui Espínola 

inquiriu qual é a relação da Câmara com aquele espaço e se a Câmara assume alguma 

despesa pelo arrendamento de terrenos, ao que o senhor Presidente respondeu que a 

relação da Câmara com o Centro de Desportos resume-se à atribuição de um apoio 

anual para a sua atividade, à semelhança do que acontece com qualquer clube, e, 

daquilo que tem conhecimento, a renda daquele espaço é paga por um patrocínio. --------  

 

 -------- Quanto aos pagamentos a fornecedores das Festas da Praia, o Vereador Rui 

Espínola disse que continuam a ser abordados nesse sentido, nomeadamente por dívidas 

em atraso da Cooperativa Praia Cultural, questionando se esta situação é verdadeira, 

pois, pelo que já se percebeu, esses atrasos continuam a existir, não só por parte da 

Câmara, ao que o senhor Presidente respondeu que sem se saber quem é o fornecedor 

não se consegue dar uma resposta. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Face a essa questão, o Vereador Rui Espínola informou que iam solicitar, por 

requerimento, o acesso à contabilidade das Festas da Praia de dois mil e dezassete. -------  

 -------- Sobre esta matéria o senhor Presidente referiu que as Festas da Praia têm a sua 

autonomia financeira, quer em termos de receita, quer em termos de despesa. --------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que está em causa faturação do mês de 

agosto, tendo o senhor Presidente esclarecido que se essa faturação foi requisitada e 

faturada no mês de agosto, é de todo impossível ainda estar por liquidar, porque isso 

levaria ao incumprimento da legislação. -----------------------------------------------------------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/02) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 11 de janeiro em curso, de Cláudia Fagundes Martins, 

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

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

estar presente na reunião do dia 15 de janeiro de 2018, pelo que será substituída, 

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

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

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

 

 

 -------- (02/02) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS PARA O ANO DE 2018: -----------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 28 de dezembro findo, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando a acumulação de 30 

dias de férias para o ano de 2018. ------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/02) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES - VOTO DE CONGRATULAÇÃO – 25 ANOS DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO: ------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º 4285, 

datado de 20 de dezembro findo, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo a este Município um Voto de Congratulação, aprovado por 

unanimidade, sobre proposta do Partido Social Democrata, em sessão da ALRAA, 

realizada na Horta, em 14 de dezembro de 2017, relativamente aos 25 anos da Escola 

Secundária Vitorino Nemésio. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito deste voto, o Vereador Rui Espínola deixou uma nota sobre o estado 

em que aquela Escola se encontra, ou seja, num estado verdadeiramente lastimável em 
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termos de infraestruturas, apesar de ter conhecimento de que não é da competência da 

Câmara, defendeu que a Câmara deveria ter uma posição reivindicativa nesta matéria. ---  

 -------- Relativamente a essa situação o senhor Presidente referiu que essa é uma 

questão muito complexa, quer em termos do debate político quer em termos daquilo que 

é a própria opinião pública sobre o tema. ----------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que, também durante um período alargado de tempo, houve 

pouco investimento da própria Escola, no âmbito da sua autonomia. -------------------------  

 -------- Em referência ao investimento que está a ser feito na Escola, cuja obra já está 

prestes a terminar, disse que acompanharam o processo, bem como a sua inclusão no 

Plano e Orçamento para dois mil e dezassete, da mesma forma que têm mantido uma 

proximidade com o Conselho Executivo. ---------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que é fundamental perceber que a manutenção das escolas, 

com exceção das do primeiro ciclo, é da responsabilidade dos órgãos de gestão da 

própria escola. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola defendeu que, no seu entender, em última instância 

quem é responsável pelas escolas é o Governo Regional, para além de todos saberem 

que as escolas vivem, à semelhança dos organismos públicos, com restrições financeiras 

bastante elevadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que a intenção da sua nota é no sentido de alertar para que a 

verba inscrita, de duzentos e setenta e cinco mil euros, não seja mais uma verba apenas 

para constar no Plano do Governo Regional, mas sim para ser executada, tendo o senhor 

Presidente realçado que a obra está a decorrer. ---------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/02) SICOSTA - CESSAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

DA LOJA Nº4 DO MERCADO MUNICIPAL: -----------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o requerimento 

datado de 29 de dezembro findo, da SICOSTA - Sociedade Industrial de Carnes, Lda., 

informando da pretensão em cessar o contrato de arrendamento/ocupação que detêm no 

Mercado Municipal, a partir de janeiro de 2018. -------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 5 de janeiro em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Serve a presente para informar V. Exª que a Sicosta na qualidade de 

Concessionária  da Loja nº4 do Mercado Municipal, a 29 de dezembro de 2017, vem 

requerer a esta Câmara Municipal, autorização para  proceder à cessação do contrato 

de arrendamento da Loja do Mercado, a partir de janeiro de 2018, sabendo que 

procederão à desocupação durante o mês de janeiro. --------------------------------------------  

 -------- Tenho a informar que no contrato de Concessão do Direito de Ocupação da Loja 

nº4, em nenhuma clausula refere condicionantes no caso do interessado pretender 

cessar, no entanto o nº3 do artigo 10º do Regulamento do Mercado Municipal refere que 

qualquer das partes poderá obstar à renovação desde que tal intenção seja 

comunicada à outra parte, por escrito e com a antecedência mínima de 30 dias em 

relação ao termo do prazo. ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Mais informo que já procederam ao pagamento do mês de janeiro de 2018, pelo 

que face ao acima exposto o referido pedido está em condições de ser deferido. ---------  

 -------- Deverá dar-se conhecimento ao Senhor Vice Presidente para que o colaborador 

desta Câmara Municipal, afeto ao Mercado Municipal receba a chave e confirme se a 

loja efetivamente foi desocupada em finais de janeiro de 2018.” ------------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto, o senhor Presidente informou que já se encontra 

em elaboração o processo para a concessão daquele espaço. -----------------------------------  

 -------- Relativamente ao Mercado Municipal, o Vereador Rui Espínola perguntou se já 

foram aplicadas algumas das medidas propostas recentemente em reunião de Câmara, 

ao que o senhor Presidente respondeu que essas medidas implicam alterações aos 

regulamentos municipais, nomeadamente ao Regulamento de Trânsito e de 

Estacionamento, que dependem da aprovação da Assembleia Municipal. -------------------  

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

 

 

 -------- (05/02) DENOMINAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA VILA DAS LAJES – 

TRAVESSA DO AVIÃO E RUA BENTO ENES – PROPOSTA: ------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/3, datada de 5 de janeiro corrente, da Vereadora com 

competência delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor:------------------------------------  

 -------- “Nos termos do disposto na alínea ss) do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à câmara municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das 

localidades e das povoações. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face à toponímia apresentada pela Junta de Freguesia da Vila das Lajes, 

submete-se a deliberação da câmara municipal, nos termos do disposto na alínea ss) do 

artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a denominação dos seguintes 

arruamentos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Travessa do Avião; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Rua Bento Enes.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/02) EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DE ACESSOS E 

RECUPERAÇÃO DE RIBEIRAS - 1.ª FASE – CASA DA RIBEIRA” – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - PARECER: ------------------------------------------------  

 -------- Presente o parecer, datado de 4 de janeiro em curso, do Chefe da Divisão de 

Investimentos e Ordenamento do Território, Eng.º Manuel Ortiz, do seguinte teor: --------  

 -------- “A empreitada de Reabilitação de Acessos e Recuperação de Ribeiras - 1.ª fase - 

Casa da Ribeira, que contempla a execução de diversos trabalhos na ribeira da Casa da 

Ribeira, nomeadamente construção de uma passagem hidráulica nas Beiras, 

pavimentação em betão de um troço da ribeira, execução de muros em betão na 

proteção das margens, construção de um passeio para peões ao longo da ribeira e 

desobstrução do leito da ribeira, foi adjudicado à empresa DOMUSPLANET SA pelo 

valor de 302.735,75 €, prevendo-se um prazo de 270 dias para realização dos trabalhos. -  

 -------- No decurso dos trabalhos ocorreram alguns incidentes que levaram a que o 

empreiteiro não concluísse os trabalhos dentro do prazo estipulado em contrato, como 
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sejam uma avaria na Central de Betão que originou atrasos na execução dos muros de 

betão, a suspensão dos trabalhos durante duas semanas pela realização das Festas da 

Casa da Ribeira e a ocorrência de levada e anormal precipitação que além de 

condicionar o andamento dos trabalhos, levou a que, a pedido do município, a empresa 

tivesse estado envolvida durante alguns dias em trabalhos de limpeza e desobstrução da 

ribeira por deposição de materiais que foram arrastados pela corrente até ao centro da 

localidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A empresa, devido a estes contratempos, solicita uma prorrogação de prazo de 

128 dias, apontando a data de 24 de março, como data de conclusão dos trabalhos. -------  

 -------- Atendendo a que existiram circunstâncias que originaram atrasos nos trabalhos e 

que estas circunstâncias não podem ser imputáveis diretamente ao empreiteiro, somos 

de parecer, que poderá ser concedida a prorrogação de prazo agora requerida.” ------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se a prorrogação de prazo é com 

reequilíbrio financeiro ou sem reequilíbrio, tendo o senhor Presidente respondido que da 

parte da Câmara não haverá aumento de despesa. -----------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer em 

apreço.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (07/02) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

DE 2017/2018 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -------------------------------------  

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

bolsas de estudo para o ano letivo de 2017/2018, datada de 5 de janeiro em curso, do 

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

 -------- “Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dez horas, no 

edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise 

das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, para 

análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pelas Técnicas Superiores, Anabela Gomes Vitorino 

Leal e Ana Catarina Leal Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses 

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

 -------- Através do Edital n.º ED/22/2017 foi publicitado a abertura de candidaturas às 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2017/2018. Deram entrada os seguintes 

requerimentos para candidatura à bolsa de estudo do ensino superior: Beatriz Teixeira 

do Álamo, Daniela Maria Oliveira Azevedo, Pedro Daniel Borba Melo, Mariana Maria 

Sousa Vieira, Ricardo Miguel Aguiar Borba, Mónica Gabriela Mendonça Cota, Rita 

Coelho Martins, Vitória Isabel Ramalho Santos, Felícia Vanessa Toste Rocha, Mariana 

Soraia Borges de Lima, Mariana Filipa Raimundo Pereira, Verónica Alexandra 

Ramalho Medeiros, João Pedro Moniz Araújo, Carolina Areias Toledo, Leandro Miguel 

da Ponte Silveira, Ricardo Martins de Sousa e Silva, Jacinta Mendonça Marques, 

Carolina Lucas de Oliveira Coelho, Catarina Martins Marques, Cristiana Filipa Godinho 

Martins, Carolina de Fátima Nunes Amaral, Carolina de Fátima Nunes Amaral, Sílvia 

Filipa Meneses Aguiar, Leandra Vanessa de Lima Fagundes, Aida Maria Simões 

Coelho, Lina Dinis Pinheiro, Emanuel Matias Ávila, Vasco Vieira Cardoso, Mariana 

Bettencourt Pinheiro, Diana Filipa Oliveira Martins Neto, Ricardo Alexandre Pais 
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Areias, Ana Margarida Martins da Silva, Catarina Dutra Pereira, Pedro Silva André, 

Rute Marlene Andrade Pereira, Inês Mendonça Pereira e Valter Vieira Cardoso. ----------  

 -------- Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, propõe a 

Comissão o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Exclusão dos candidatos Beatriz Teixeira do Álamo, Daniela Maria Oliveira 

Azevedo, Pedro Daniel Borba Melo, Mariana Maria Sousa Vieira, Ricardo Miguel 

Aguiar Borba, Mónica Gabriela Mendonça Cota, Rita Coelho Martins, Vitória Isabel 

Ramalho Santos, Felícia Vanessa Toste Rocha, Mariana Soraia Borges de Lima, 

Mariana Filipa Raimundo Pereira, Verónica Alexandra Ramalho Medeiros por se 

encontravam inscritos na Escola Profissional da Praia da Vitória, não cumprindo com o 

estipulado na alínea a) do n.º 3 do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de 

Bolsas de Estudo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Exclusão dos candidatos João Pedro Moniz Araújo, Carolina Areias Toledo, 

Leandro Miguel da Ponte Silveira, Ricardo Martins de Sousa e Silva, Jacinta Mendonça 

Marques, Carolina Lucas de Oliveira Coelho, Catarina Martins Marques, Cristiana 

Filipa Godinho Martins, Carolina de Fátima Nunes Amaral, Carolina de Fátima Nunes 

Amaral, Sílvia Filipa Meneses Aguiar, Leandra Vanessa de Lima Fagundes, Aida Maria 

Simões Coelho, uma vez que após o cálculo para apuramento do rendimento per capita, 

verificou-se que os mesmos excediam o escalão do rendimento per capita (até 350€), de 

acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Municipal de Atribuição 

de Bolsas de Estudo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Excluir os candidatos Gustavo Miguel Dias de Melo, Mariana Isabel Pires 

Brum, Catarina Meneses Mendes e Daniela Dutra Pereira uma vez que, apesar de 

cumprirem com os requisitos para atribuição de uma bolsa de estudo no valor de 2000€ 

anuais, recebem uma bolsa de estudo dos Serviços Sociais Escolares no valor de 

3.833,00€, 2.565,00€, 2.195,00€ e 2.040,00€, respetivamente. De acordo com o número 

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

que um candidato, ou bolseiro, receba outro benefício de qualquer outra entidade para o 

mesmo fim, será obrigatória a sua comunicação à Câmara Municipal e a junção do 

respetivo documento comprovativo para instrução do processo, indicando-se o montante 

daquele benefício.” Acrescenta ainda o número 7 do mesmo artigo que “Sempre que 

ocorra a situação do número anterior, o seu montante será reduzido do valor da bolsa 

que lhe for atribuída…”. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Prolongar o período de entrega dos documentos dos Serviços Sociais das 

respetivas Universidades aos candidatos Inês Isabel Pacheco Borges, Simão Pedro 

Lopes da Silva, Filipe Miguel Fagundes Meneses, Sara Luísa Lourenço Sousa e Raquel 

da Silva Fagundes, uma vez que até à data ainda não o fizeram. Propõe-se que a data 

limite seja 31 de janeiro do corrente ano, finda a qual se não entregarem os referidos 

documentos serão excluídos. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Atribuir bolsa aos candidatos, Lina Dinis Pinheiro, Emanuel Matias Ávila, 

Vasco Vieira Cardoso, Mariana Bettencourt Pinheiro, Diana Filipa Oliveira Martins 

Neto, Ricardo Alexandre Pais Areias, Ana Margarida Martins da Silva, Catarina Dutra 

Pereira, Pedro Silva André, Rute Marlene Andrade Pereira, Inês Mendonça Pereira e 

Valter Vieira Cardoso, conforme o quadro em anexo.-------------------------------------------  
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 -------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º I-

CMPV/2017/2019, presente à reunião de Câmara Municipal de 4 de dezembro de 2017 

e reunião da Assembleia Municipal datada de 19 de dezembro de 2017. ---------------------  

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

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

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2017/2018. ----------------------------------------------------------------------------  
 

 

 -------- (08/02) FESTIVIDADE A SÃO SEBASTIÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO - PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/10, datada de 9 de janeiro corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “No âmbito da Festividade a S. Sebastião (dia 21 de Janeiro/2018), dia em que a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, honrando promessas dos nossos antepassados, 

promove a cerimónia religiosa própria do dia na Igreja Matriz desta Cidade. ---------------  

 -------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a atividades natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças 

(alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); -------------------  

 -------- - A Câmara Municipal tem vindo a apoiar este evento; --------------------------------  

 -------- - O contribuinte em causa tem a sua situação tributária regularizada, nesta data, 

conforme documentos que constam no Setor Financeiro e Tesouraria. -----------------------  

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

75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), à Fábrica da Igreja Paroquial da Praia da Vitória, a atribuir após 

devolução do respetivo contrato programa.” ------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/02) DIGRESSÃO DA DANÇA DE ESPADA DAS LAJES AOS E.U.A. – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - PROPOSTA: -------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/9, datada de 8 de janeiro em curso, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o pedido de apoio efetuado, pela Sociedade Recreio Lajense, no 

sentido de apoiar o projeto cultural de deslocação de Dança de Espada aos Estados 

Unidos da América, mais concretamente junto das comunidades açorianas naquele País, 
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em Chino, São José (2 atuações), Turlock, Hanford, Tulare (3 atuações), Cambridge, 

Peabody, New Bedford, Fall River, Warren, Amigos da Terceira; Lowell (3 atuações); --  

 -------- Considerando que as Danças, Comédias e Bailinhos de Carnaval, são uma 

tradição singular da ilha Terceira, caracterizando-se como uma manifestação cultural 

única; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a forte ligação entre o concelho da Praia da Vitória e a Diáspora 

nos EUA; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância histórica desta manifestação cultural e o seu 

contributo para a preservação das Danças de Espada, assim como, a promoção da 

mesma junto dos mais jovens com o intuito de reforçar o gosto pelo Carnaval 

Terceirense; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os custos elevados que uma deslocação desta dimensão acarreta, 

desde viagens aéreas entre os dois continentes e entre a Costa Leste e Califórnia, 

deslocações terrestres em autocarros, bem como estadias e alimentação; --------------------  

 -------- Considerando que o contribuinte em causa tem a sua situação contributiva e 

tributária regularizada. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho a aprovação de um apoio no valor 4510,00€, correspondendo a 4 

passagens aéreas (Terceira/São Miguel/Boston/Los Angeles/São Francisco/Boston/São 

Miguel/Terceira, nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a atribuir à Sociedade Recreio Lajense. ------------------------  

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 24 de janeiro de 2018.” --------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente esclareceu que a única situação 

extraordinária desta proposta tem a ver com o facto de o apoio ser no valor de quatro 

passagens aéreas, ao contrário do habitual apoio no valor de duas passagens aéreas, 

tendo em conta a dimensão desta deslocação e o projeto em si. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola concordou com a atribuição deste apoio, realçando que 

o mesmo aconteceria com qualquer outro grupo que faça deslocações desta natureza, e 

questionou onde se encontra estipulado esse apoio das duas passagens aéreas, tendo o 

senhor Presidente respondido que isso foi uma deliberação antiga que é renovada, caso a 

caso, para cada pedido presente a reunião de Câmara para deliberação. ----------------------  

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

 

 

 -------- (10/02) COMISSÕES DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS AOS 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS DE APOIO ÀS DANÇAS E BAILINHOS DE 

CARNAVAL, APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E APOIO ÀS FESTAS NAS 

FREGUESIAS E VILA - PROPOSTA:---------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/8, datada de 8 de janeiro em curso, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando os regulamentos aprovados pela Câmara Municipal da Praia da 

Vitória, em reunião ordinária de 4 de dezembro de 2017 e pela Assembleia Municipal 

da Praia da Vitória, em sessão ordinária de 19 de dezembro de 2017; ------------------------  

 -------- Considerando que nos seus articulados são referidas comissões de análise das 

candidaturas apresentadas na Câmara Municipal; ------------------------------------------------  
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 -------- Proponho que a Câmara Municipal aprove a constituição das seguintes 

comissões de análise: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Regulamento Municipal de Apoio às Danças e Bailinhos de Carnaval ---------  
 -------- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Luciano Miguel Mendes de Sales ----------------------------------------------------------  

 -------- Ana Catarina Leal Aguiar -------------------------------------------------------------------  

 -------- Carla Margarida Freitas Brasil -------------------------------------------------------------  

 -------- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes ---------------------------------------------------  

 -------- Anabela Gomes Vitorino Leal -------------------------------------------------------------  

 -------- Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do Concelho da 

Praia da Vitória --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Luciano Miguel Mendes de Sales ----------------------------------------------------------  

 -------- Madail Denise Ormonde Ávila -------------------------------------------------------------  

 -------- Ana Catarina Leal Aguiar -------------------------------------------------------------------  

 -------- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Paulo Manuel Lopes Nunes-----------------------------------------------------------------  

 -------- Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes ---------------------------------------------------  

 -------- Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas Freguesias e Vila do 

Concelho da Praia da Vitória ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Maria Hortênsia de Meneses Martins -----------------------------------------------------  

 -------- Madail Denise Ormonde Ávila -------------------------------------------------------------  

 -------- Ana Catarina Leal Aguiar -------------------------------------------------------------------  

 -------- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Luciano Miguel Mendes de Sales ----------------------------------------------------------  

 -------- Carla Margarida Freitas Brasil.” -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou porque motivo o Chefe e a Adjunta do 

Gabinete da Presidência fazem parte destas comissões, ao que o senhor Presidente 

respondeu que isso acontece porque o Gabinete da Presidência é que prepara a 

documentação que é presente a reunião de Câmara, não estando em causa concursos 

públicos, mas sim análise de propostas, sendo que destas comissões também faz parte 

um responsável pela parte logística e um responsável pela parte financeira. ----------------  

 -------- Considerando que se encontram a meados do mês de janeiro, o Vereador Rui 

Espínola perguntou como se encontra a decorrer esse processo, tendo o senhor 

Presidente respondido que já receberam algumas candidaturas. -------------------------------  

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

 

 

 -------- (11/02) PROCESSO DISCIPLINAR COMUM N.º 1/2017 INSTAURADO 

AO TRABALHADOR HUMBERTO EMILIANO ALMEIDA REIS – 

RELATÓRIO FINAL: -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Presente o Relatório Final referente ao Processo Disciplinar Comum n.º 1/2017, 

datado de cinco de janeiro em curso, do Instrutor, Dr. João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-

Mayor Carvalho, instaurado ao trabalhador Humberto Emiliano Almeida Reis. ------------  

 -------- No que concerne a este ponto o senhor Presidente, considerando os fatores 

atenuantes e agravantes, propôs a redução de 80 dias para 60 dias, com base nas 

circunstâncias atenuantes provadas, constantes dos pontos 18 a 20 do Relatório. ----------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade e por escrutínio secreto, aprovar o 

Relatório Final e as suas conclusões, referente ao Processo Disciplinar Comum n.º 

1/2017, datado de cinco de janeiro corrente, excetuando no que se refere à medida 

da sanção, reduzindo-se a suspensão de 80 dias para 60 dias, com base nas 

circunstâncias atenuantes provadas, constantes dos pontos 18 a 20 do Relatório, 

considerando-se que a sanção de 60 dias de suspensão de dias de trabalho é a 

punição justa e adequada. -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (12/02) PROCESSO DISCIPLINAR COMUM N.º 2/2017 INSTAURADO 

AO TRABALHADOR NÉLIO MANUEL BORGES VICENTE – RELATÓRIO 

FINAL: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o Relatório Final referente ao Processo Disciplinar Comum n.º 2/2017, 

datado de oito de janeiro corrente, do Instrutor, Dr. João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-

Mayor Carvalho, instaurado ao trabalhador Nélio Manuel Borges Vicente. -----------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade e por escrutínio secreto, aprovar o 

Relatório Final, referente ao Processo Disciplinar Comum n.º 2/2017, datado de 

oito de janeiro em curso. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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: _________________________________________ 
 


