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ATA Nº 4   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO 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, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. ------  

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos doze dias do mês de fevereiro 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, Cláudia Fagundes Martins e Rui 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu conhecimento da deslocação 

dos representantes da Sociedade Portuguesa de Autores, à ilha Terceira, para se 

inteirarem da realidade do Carnaval local, sendo que os mesmos perceberam que a 

música não é o fator essencial das danças e bailinhos de Carnaval. Para além disso 

também perceberam que há obras protegidas que são utilizadas por esses grupos, bem 

como que alguns grupos usam temas originais. Por outro lado ficaram também com a 

ideia da dinâmica social relativamente aos salões, sendo que aqui ficou a questão de, 

eventualmente, não serem os salões a suportarem esta despesa e que da parte da SPA 

isso merece um regime específico.  ----------------------------------------------------------------  
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 -------- Salientou ainda que a questão essencial que ficou, da parte da SPA, é no sentido 

de não abdicarem do pagamento das taxas pelas obras que estão protegidas, pelo que a 

dúvida é quem paga essas taxas e em que condições é que o faz, mas isso é um facto que 

decorre da lei, pelo que, a partir daí só por via de uma alteração da legislação, porquanto 

por via da SPA não se consegue mais do que isso.-----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se até agora foi exceção não aplicarem as 

taxas em causa, tendo o senhor Presidente respondido que o Carnaval está a ter outra 

dimensão e esta imposição decorre da lei. ---------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola chamou a atenção para o facto de na mesa de receção 

aos participantes nas danças e bailinhos de Carnaval, do Auditório do Ramo Grande, 

não se incluírem produtos tradicionais da ilha Terceira, ao que o senhor Presidente 

esclareceu que tem havido alguma dificuldade em adquirir esse tipo de produtos, para 

além de que o Auditório nunca teve uma mesa mais tradicional do que a que tem agora. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que não se pode é usar o argumento de que o 

montante da bilheteira não dá para pagar a despesa com a mesa do Auditório, porquanto 

a mesma tem de ter produtos tradicionais, sendo que isso não corresponde minimamente 

à realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Rui Espínola questionou qual o número de 

bilhetes oferecidos, para o Auditório do Ramo Grande, por cada dia de Carnaval. ---------  

 -------- Quanto à questão da despesa com a mesa, o senhor Presidente esclareceu que a 

bilheteira efetivamente não cobre essa despesa, sendo que se faz um esforço para ter os 

produtos locais e ainda que não tenha todos os produtos que seriam de desejáveis, nunca 

houve ano com uma mesa com a qualidade que esta teve. --------------------------------------  

 -------- Relativamente aos bilhetes oferecidos, o senhor Presidente respondeu que cada 

Vereador tem direito a dois bilhetes, bem como todos os cooperantes dos órgãos sociais 

da Cooperativa Praia Cultural e os funcionários que estão de serviço nesses dias. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que foi confrontado com a questão de uma 

pessoa que esteve na fila para comprar os bilhetes e que, quando chegou a sua vez de 

escolher lugar, foi informado pelo funcionário que existiam, à partida, cento e cinquenta 

lugares reservados, tendo o senhor Presidente respondido que isso não acontece. ----------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/04) SERVIÇO FLORESTAL DA TERCEIRA - PLANO DE 

ARRENDAMENTO DE PASTAGENS BALDIAS PARA O ANO DE 2018: ----------  

 -------- Presente, para efeitos de emissão de parecer, o ofício n.º 

S/SFT/2018/051.03.03/43, datado de 23 de janeiro findo, do Serviço Florestal da 

Terceira, remetendo a este Município, de acordo com o previsto no n.º 1, do artigo 6.º, 

do Decreto Legislativo Regional nº 28/2008/A, de 24 de julho, a listagem dos 

candidatos admitidos ao plano de arrendamento de pastagens baldias do ano de 2018, 

aprovado por despacho da Sr.ª Diretora Regional dos Recursos Florestais, datado de 22 

de janeiro de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 1 de fevereiro em curso, da Sr.ª Vereadora com 

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

 -------- “(…) propomos a emissão de parecer favorável ao presente Plano de 

Arrendamento de harmonia com o disposto no n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto 

Legislativo Regional n.º 28/2008/A, de 24 de julho.” -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou a que se refere, concretamente, este Plano, 

ao que o senhor Presidente respondeu que neste Plano está em causa o arrendamento 

dos terrenos integrados no perímetro florestal, no âmbito do qual são celebrados 

contratos de arrendamento com o Serviço Florestal, sendo presente a reunião de Câmara 

para emissão de parecer. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao plano 

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

 

 

 -------- (02/04) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO DE CONTAS DO 3.º 

TRIMESTRE DE 2017: ----------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SA/92/2018, datado de 6 de fevereiro corrente, da 

Praia Ambiente, E.M., enviando a este Município, ao abrigo do n.º 1, do artigo 42.º, da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o Relatório de Contas relativo ao 3º trimestre de 2017 

da atividade da empresa. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 7 de fevereiro corrente, do Técnico Superior afeto ao 

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

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

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

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

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

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que no terceiro 

trimestre de dois mil e dezassete a Praia Ambiente tinha um resultado líquido de cento e 

vinte e três mil euros, no entanto o resultado do final do ano também será positivo mas 

mais baixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2017, da Praia Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, 

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

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



 

 
Ata nº 4/2018 Página 4 de 9 
 

 

 

 

 

 

 -------- (03/04) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO DE 

CONTAS DO 3.º TRIMESTRE DE 2017: -----------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º 10/2018, datado de 19 de janeiro findo, da 

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

EM, remetendo a este Município, o relatório de contas relativo ao terceiro trimestre de 

2017. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 29 de janeiro findo, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “Nos termos da alínea e) do nº1 do Art. 42º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, 

alterada pela Lei nº 69/2015 de 16 de julho, devem ser presentes ao Órgão Executivo e 

Deliberativo da Entidade Participante, os relatórios trimestrais de execução 

orçamental.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente esclareceu que as contas melhoraram 

comparativamente ao segundo trimestre, sendo que o resultado negativo é de 

quatrocentos e noventa e seis mil euros e que, provavelmente, será idêntico ao resultado 

a trinta e um de dezembro. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que este valor negativo teve muito a ver 

com o facto de se terem verificado muitas paragens por avarias mas que atualmente se 

está a trabalhar normalmente. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se, para além do exercício contabilístico, a 

Câmara assume algum valor para colmatar este problema, tendo o senhor Presidente 

respondido que, conforme foi abordado aquando da apresentação do orçamento para o 

ano de dois mil e dezoito, é obrigatório, por lei, o Município assumir a proporção 

conforme a sua participação na TERAMB, ou seja, quarenta por cento, pelo que está 

previsto no orçamento duzentos mil euros para essa situação. ---------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2017, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

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

 

 

 -------- (04/04) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – PROPOSTA DE 

PLANO INTERMUNICIPAL DE AÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS DA ILHA TERCEIRA: -------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 168/2017, datado de 29 de agosto último, da TERAMB, Empresa 

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

Município, em cumprimento com as disposições do artigo 23º do Decreto Legislativo 

Regional nº 29/2011/A, de 16 de novembro, a proposta de Plano Intermunicipal de 
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Ação de Gestão de Resíduos Urbanos da Ilha Terceira para efeitos de apreciação e 

necessárias deliberações. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 5 de fevereiro em curso, da Sr.ª Vereadora com 

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

 -------- “Agende-se a aprovação da presente proposta de Plano na ordem de trabalhos da 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal.” ----------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente referiu que este Plano decorre da lei 

regional e basicamente inclui o que já se fazia em termos de resíduos urbanos e o que se 

projeta, considerando os indicadores de eficácia, para o futuro. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos explicou que, como a TERAMB é o interlocutor com 

a Sociedade Ponto Verde, elaborou-se este Plano bipartido, ou seja, com a Praia 

Ambiente, os Serviços Municipalizados de Angra e a TERAMB como interlocutor, 

apresentado em documento intermunicipal de recolha e tratamento dos resíduos a nível 

da Ilha. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de Plano 

Intermunicipal em apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/04) CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/163, datada de 6 de fevereiro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do artigo 3º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, a carta educativa é um 

instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos 

educativos da responsabilidade municipal; --------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com a alínea b) do artigo 14º e o n.º 1 do artigo 16º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, a carta educativa 

deve incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento progressivo, a 

médio e longo prazos, e a caracterização sumária da localização e organização espacial 

dos edifícios e equipamentos educativos, o diagnóstico estratégico, as projeções de 

desenvolvimento e a proposta de intervenção relativamente à rede pública; -----------------  

 -------- Considerando que conforme disposto na alínea l) do artigo 99º do Decreto 

Legislativo Regional nº 35/2012/A, de 16 de agosto de 2012, a carta educativa é um 

imperativo legal a constar do Plano Diretor Municipal (PDM); -------------------------------  

 -------- Considerando os pareceres favoráveis da Secretaria Regional da Educação e 

Cultura e do Conselho Local de Educação; -------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto na alínea ccc) e b) do artigo 33.º, conjugado com a 

alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º, com a alínea h) do n.1º do artigo 25.º, e com o artigo 

56.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a Carta Educativa do 

Concelho da Praia da Vitória e submeter à Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” --  
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 -------- No que concerne a este ponto o senhor Presidente salientou que, na sua opinião, 

uma Carta Educativa deve ser muito mais abrangente do que aquilo que a lei obriga, 

sendo que, para o Município, este não é um documento de menor importância, tendo em 

conta que é obrigatório ter a mesma aprovada e atualizada para permitir a revisão do 

Plano Diretor Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que apesar de ter a designação de Carta Educativa este documento 

não é propriamente de ação educativa, tendo-se incluído muitas situações além daquilo 

que deveria ter, as quais foram aceites pela Secretaria da Educação, porquanto a Carta é 

basicamente o ordenamento do território em matéria de educação. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se nesta Carta está previsto o encerramento de 

alguma escola, ao que o senhor Presidente respondeu negativamente acrescentando que 

também não está prevista a abertura de novas escolas. ------------------------------------------  

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

causa e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto na 

alínea ccc) e b) do artigo 33.º, conjugado com a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º, com 

a alínea h) do n.1º do artigo 25.º, e com o artigo 56.º do regime jurídico das 

autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------  

 

 

 ---------- (06/04) CONCESSÃO EM HASTA PÚBLICA DAS LOJAS N.ºS 2, 3 E 4 

DO MERCADO MUNICIPAL – PROPOSTA: -----------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/175, datada de 7 de fevereiro corrente, do Sr. 

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

 ---------- “Considerando que as lojas n.º 2, 3 e 4 do Mercado Municipal da Praia da 

Vitória encontram-se vagas, propõe-se que a Câmara delibere: -------------------------------  

 ---------- Em conformidade com artigo 13º do Regulamento do Mercado Municipal, 

proceder à concessão das lojas por hasta pública; ------------------------------------------------  

 ---------- Fixar o valor base de licitação, para cada loja, em 50,00€ (cinquenta euros), 

com lanços de 10% dessa base; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Que a comissão seja constituída por Conceição Lima, que presidirá, Ricardo 

Toste e Elizabeth Soares, e como suplentes João Paulo Carvalho e Ana Aguiar; -----------  

 ---------- Que o objeto de venda dos espaços das loja nº. 2 e 3  seja para um dos 

seguintes fins: artesanato; produtos agrícolas, hortícolas, de floricultura, fruticultura, 

sementes, cereais, alimentos para animais e géneros alimentícios de qualquer natureza; e  

 ---------- Que o objeto de venda da loja n.º 4 seja para um talho e comercialização de 

produtos associados a essa atividade tendo em conta as especificidades da loja.” ----------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola defendeu que o problema do Mercado Municipal 

continua o mesmo, ou seja, a falta de estacionamento, os acessos, a questão de que a 

Polícia tem de intervir muito mais por sua iniciativa e não pelo alerta dos comerciantes 

ou da Câmara, ou então e em alternativa, ter um funcionário destacado para esse 

controlo, conforme foi proposto anteriormente pelos Vereadores do Partido Social 

Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata, 

o senhor Presidente esclareceu que algumas das questões têm de ser incorporadas na 
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revisão do Regulamento de Estacionamento, o que carece, posteriormente, da aprovação 

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

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

 

 

 ---------- (07/04) APOIO A ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO - 

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

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/176, datada de 7 de fevereiro em curso, do Sr. 

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

 ---------- “Considerando que o associativismo constitui um forte aliado do poder local na 

prossecução de políticas de desenvolvimento de interesse público; ---------------------------  

 ---------- Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de 

Interesse Público definiu a metodologia e critérios de apoio da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória ao associativismo que desenvolve programas de Atividades, de 

interesse público nas áreas de cultura, turismo, desporto, solidariedade social, proteção 

civil, saúde pública e transportes públicos, de forma a consagrar uma prática de 

transparência, rigor e imparcialidade nas relações estabelecidas entre a Autarquia e as 

estruturas associativas com intervenção em matérias de competência partilhada com a 

autarquia; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Conforme o disposto no artigo 8º do Regulamento Municipal de Apoio a 

Atividades de Interesse Público e observado o disposto no artigo 6º e 7º do 

supramencionado regulamento conforme relatório da Comissão de Análise das 

Candidaturas anexo e parte integrante da presente proposta; -----------------------------------  

 ---------- Proponho, 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 (153.850,00€ (Cento e cinquenta e três mil, 

oitocentos e cinquenta euros),de acordo com as minutas de Acordo de Colaboração 

anexas e parte integrante da presente proposta, consubstanciado nos seguintes apoios: ---  

 ---------- a) Grupo Desportivo das Fontinhas – 17.500€ (dezassete mil e quinhentos 

euros) --  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Associação de Jovens da Fonte do Bastardo – 25.000€ (vinte e cinco mil 

euros) --  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Sport Club Vilanovense – 17.500€ (dezassete mil e quinhentos euros) ---------  

 ---------- d) ASTECIA – Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar 

– 3.500€ (três mil e quinhentos euros) -------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Juventude Desportiva Lajense – 5.000€ (cinco mil euros) ------------------------  

 ---------- g) Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira – 2.500€ 

(dois mil e quinhentos euros) ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- h) Cáritas da Ilha Terceira – 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) -----------------  

 ---------- i) ADREP-Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense – 7.500€ (sete 

mil e quinhentos euros) ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- j) Filarmónica União Praiense – 21.600€ (vinte e um mil e seiscentos euros) ----  

 ---------- k) Sport Club Praiense – 30.000€ (trinta mil euros) -----------------------------------  
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 ---------- l) Grupo Desportivo e Social do Juncal – 5.000€ (cinco mil euros) ----------------  

 ---------- M) OEC Motor Clube – 10.000€ (dez mil euros) -------------------------------------  

 ---------- N) Associação Fontinhas ativas- 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) ------------  

 ---------- O) Orfeão da Praia da Vitória – 4.750€ (quatro mil setecentos e cinquenta 

euros).”  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que estes são valores 

que já vêm estabelecidos há vários anos, sendo que se verifica alguma diferenciação 

conforme as séries e as despesas que cada clube e associações apresentam. -----------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é o projeto do OEC Motor Clube, ao 

que o senhor Presidente respondeu que este apoio se destina à certificação da pista. ------  

 ---------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se qualquer associação se pode 

candidatar a estes apoios e se estas foram as únicas a fazê-lo, ao que o senhor Presidente 

respondeu afirmativamente em relação às duas questões. --------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Cláudia Martins defendeu que o próprio projeto de candidatura 

deveria ser divulgado, tendo em conta que a discrepância dos valores, no seu entender, 

só suscita dúvidas, tendo o senhor Presidente esclarecido que, em relação aos clubes 

desportivos, isso tem a ver com as séries em que os mesmos participam. --------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola realçou que, na sua opinião, se deve apoiar 

essencialmente a formação e não a competição, tendo o senhor Presidente esclarecido 

que, em termos do investimento público da Câmara Municipal no desporto, a grande 

despesa é na formação e que nem é pelo valor monetário mas sim pela manutenção de 

toda a rede de infraestruturas que é utilizada massivamente pela formação. -----------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola salientou que a questão com que se depara aqui é o 

facto de haver clubes que apostam fortemente na formação, com duzentos ou trezentos 

atletas na formação, os quais têm uma enorme estrutura associativa, bem como têm 

parte comercial, ou seja, fazem tudo para sustentarem o clube, enquanto que outros 

clubes não têm essas valências mas conseguem ter valores elevados, pelo que não se 

percebe como é que se consegue fazer uma gestão dessas. -------------------------------------  

 ---------- Sobre essa questão o senhor Presidente referiu que um clube que tenha uma 

equipa na Série Açores, a nível de orçamento, é muito mais dispendioso do que toda a 

estrutura da formação. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze 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 pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


