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ATA Nº 6   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2018  
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Avelino Sousa 

Martins, em substituição de Cláudia Fagundes Martins, e Rui Miguel Mendes Espínola.  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Cláudia Fagundes Martins, 

Tiago Manuel Silva Borges, Marília de Fátima Coelho, Diana Lima Silva e Amélia 

Maria Brasil Melo Oliveira Borges. ---------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos doze dias do mês de março 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 Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores Paula Cristina 

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

Raquel Lemos Borges, Rui Avelino Sousa Martins, 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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos, o senhor Vice-Presidente deu conhecimento que o 

senhor Presidente da Câmara não estava presente na reunião por se encontrar com o 

senhor Ministro da Defesa Nacional que se deslocou à ilha Terceira. ------------------------  

 



 

 
Ata nº 6/2018 Página 2 de 17 
 

 

 

 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, solicitou mais alguma informação sobre o protocolo 

assinado hoje, dia doze de março, entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e o 

Ministério da Defesa Nacional, relativo ao abastecimento de água ao Bairro de Santa 

Rita. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a esta questão, o senhor Vice-Presidente respondeu que este 

processo já decorre há algum tempo, sendo que o Município tem tentado negociar a 

situação, tendo em conta que, por várias vezes, os americanos tentaram desligar o 

abastecimento de água à zona de Santa Rita. A última abordagem dos americanos foi no 

sentido de darem um prazo ao Município para esse efeito, porém esse prazo não era 

exequível para a Praia Ambiente poder fazer o abastecimento de água àquele local. 

Assim, foi solicitado um prolongamento do prazo para dois anos, no entanto, como esse 

prolongamento do prazo implica custos, foi elaborado o protocolo no sentido do 

Ministério da Defesa Nacional os assumir. Entretanto, a Praia Ambiente tem um 

processo de empreitada, a decorrer, para uma nova rede de abastecimento de água ao 

Bairro de Santa Rita, pelo que enquanto a empreitada não estiver concluída o Ministério 

da Defesa assumirá a despesa pelo custo da manutenção, pelos americanos, daquele 

sistema. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, perguntou se aqueles munícipes pagam à Câmara o 

consumo de água, tendo o senhor Vice-Presidente respondido negativamente, 

acrescentado que só quando for concluída a nova rede é que os consumidores terão os 

seus contratos de fornecimento de água e passarão a pagar. ------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, o Vereador Rui Espínola questionou o porquê do prazo 

do protocolo ser por dois anos e ter início a um de janeiro de dois mil e dezoito, ao que 

a Vereadora Paula Ramos respondeu que esse é o prazo previsto para execução do 

projeto, e por isso consta uma cláusula que refere a possibilidade de haver um acordo de 

prorrogação do prazo por mais um ano, porquanto a orientação dos americanos era no 

sentido de o corte do abastecimento ser feito no dia quinze de setembro de dois mil e 

dezassete, daí que se começou a ter essa discussão, sendo que a partir de um de janeiro 

de dois mil e dezoito, há o assumir, por parte do Governo Português, das despesas 

inerentes à manutenção dessa rede por dois anos, numa perspetiva de que, se tudo correr 

bem a Praia Ambiente execute o projeto em dois anos, caso não seja possível, há a 

possibilidade de prorrogar o prazo por mais um ano. --------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à questão abordada na última reunião de Câmara sobre a 

manutenção dos caminhos agrícolas, o Vereador Rui Espínola referiu que, no âmbito 

dessa discussão, o senhor Presidente mencionou que de acordo com a legislação em 

vigor, a manutenção dos caminhos agrícolas está sujeita a acordos de cooperação com o 

Governo Regional. No entanto, foi consultar essa legislação, e o que esta menciona é 

que poderá haver acordos de cooperação, e que a manutenção dos caminhos agrícolas é, 

efetivamente, dos municípios, podendo haver um acordo de cooperação técnica e 

financeira entre os municípios e o Governo, mas isso não é obrigatório. Assim sendo, a 
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manutenção dos caminhos tem de ser feita, e a responsabilidade por essa manutenção é 

dos municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que compreende que no âmbito da AMRAA – Associação de 

Municípios da Região Autónoma dos Açores – esta matéria seja reivindicada junto do 

Governo Regional, porquanto também entende que deve ser o mesmo a assumir essa 

manutenção, mas até isso não acontecer, a manutenção é da responsabilidade dos 

municípios, por conseguinte, o que foi dito na anterior reunião de Câmara não está 

correto, pelo que, não é só uma interpretação do Partido Social Democrata da Praia. ------  

 -------- No que concerne a esta questão, a Vereadora Paula Ramos clarificou que, 

efetivamente, o que o senhor Presidente disse foi que ao ler a legislação se chegava à 

conclusão que também havia a possibilidade de celebração dos acordos de cooperação, 

tendo ainda referido que, no âmbito da AMRAA, estavam a tentar ver se viria alguma 

contrapartida financeira, porquanto é do conhecimento geral que os municípios não 

estão a fazer essa manutenção. Desse modo, foi dito pelo senhor Presidente que existe a 

colaboração da Câmara para com as Juntas de Freguesia, sempre que é necessário, e que 

a IROA – Instituto Regional do Ordenamento Agrário –, algumas vezes, também faz a 

reabilitação dos caminhos que se encontram no perímetro da reserva agrícola, bem 

como os Serviços Florestais que também dão algum apoio nesse sentido. -------------------  

 -------- Por fim, salientou que o senhor Presidente, posteriormente, poderá clarificar qual 

foi a sua observação nessa matéria. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, reforçou que, na realidade, a manutenção dos 

caminhos agrícolas é da competência dos municípios, questão essa que nem está 

protocolada com as Juntas de Freguesia, apesar destas é que estarem a assumir essa 

manutenção porque, mais uma vez, estão preocupadas com a limpeza das suas 

freguesias, pelo que deixam esta questão à consideração do Executivo, e que a mesma 

seja revista no futuro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à Casa das Pias, das Lajes, o Vereador Rui Martins questionou se 

a Câmara tem alguma intenção para dar utilidade àquele edifício, ao que o Vereador 

Tiago Ormonde respondeu que, no Plano Plurianual de Investimento, está prevista uma 

verba para intervencionar naquele edifício, porém, tem de se definir para quando será 

essa intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Martins, perguntou qual é o fim dessa intervenção, ao que o 

Vereador Tiago Ormonde respondeu que é para ser visitada em termos de turismo. -------  

 -------- O senhor Vice-Presidente acrescentou que, primeiro, vão ver a possibilidade de 

conseguir financiamento para, posteriormente, decidir concretamente o que fazer. --------  

 -------- O Vereador Rui Martins, referiu que tinha conhecimento que a Junta de 

Freguesia das Lajes manifestou intenção em desenvolver alguma atividade naquele 

edifício, tendo em conta que está um pouco restringida em termos de espaço, ao que o 

senhor Vice-Presidente disse que tinha conhecimento dessa pretensão, porém, primeiro 

tem de se reabilitar o edifício, após essa reabilitação e, mediante o projeto escolhido, é 

que se pode analisar essa questão. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde, acrescentou que o financiamento é condicionado ao 

projeto definido, por exemplo se ficar estabelecido, no projeto, que se destina aos 
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serviços da Junta de Freguesia, para esse fim, não é possível ter enquadramento no 

financiamento comunitário. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Martins, defendeu que, no entender dos Vereadores do Partido 

Social Democrata, era de todo o interesse que este processo fosse conduzido, em 

simultâneo, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, tendo o senhor Vice-

Presidente esclarecido que tudo vai depender do enquadramento que se conseguir dar ao 

financiamento para reabilitar aquele espaço. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde, referiu que todo o processo tem a ver com a 

questão do financiamento, ou seja, muitas das vezes a Câmara procura a utilidade em 

função do financiamento. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne à contaminação/descontaminação, o Vereador Rui Espínola 

referiu que acompanhou o desenvolver dessa questão, nos últimos quinze dias, sendo 

que, no seu entender, há questões que foram evoluindo, desde logo a criação de uma 

consciência coletiva e pública do problema, porquanto, até recentemente, o assunto não 

era abordado na esfera pública, o que levou a que não houvesse uma consciência 

pública sobre o mesmo. Neste momento, existem factos que são inegáveis e já ninguém 

diz que não há contaminação, todos exigem uma atuação das forças norte americanas, o 

que é positivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu salientando que, na sua ótica, é negativo terem mencionado a 

qualidade da água para consumo humano, porquanto não existe nada, neste momento, 

que comprove que a mesma esteja contaminada. -------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, abordou a questão do Pico Celeiro, nomeadamente a 

possibilidade de contaminação do furo do Areeiro, tendo referido a importância de ter 

essa situação em atenção, e preparar-se um plano B, caso isso venha a acontecer, pois 

apesar de não haver nada que indique que possa vir a acontecer no imediato, as 

entidades competentes, designadamente a Câmara Municipal, deverão ter isso em 

atenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, recentemente, viu uma reportagem da TVI – Televisão 

Independente – onde o senhor Presidente da Câmara disse que está a ser estudada uma 

alternativa, pelo que questionou em que consiste. O senhor Vice-Presidente, respondeu 

que a Câmara não tem uma solução imediata, caso acontecesse hoje, mas a empreitada 

que será levada a efeito, para abastecimento de água à zona de Santa Rita e da Serra de 

Santiago, terá de ser analisada a hipótese de, caso seja necessário, desativar outros 

furos. - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Rui Espínola, questionou onde se situa o Pico das Fajãs, porquanto 

foi mencionado pelo Professor Francisco Cota Rodrigues que nesse local existe uma 

prospeção, que não está equipada, que debita quinze ou vinte litros de água por 

segundo, sendo este um local que, embora não esteja explorado, ajudaria a resolver este 

plano B. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Vice-Presidente, respondeu que esse local é nos São 

Joães na zona do Clube de Golfe. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos, acrescentou que o projeto que foi feito inicialmente, 

estimado entre cinco e sete milhões de euros, previa a resolução definitiva dessa falta de 
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interligação entre os furos, ou seja, tem de haver uma interligação na rede porque caso 

falhe um furo não tem como se colocar água nesse furo, independentemente da situação 

que acontecer. No entanto, a candidatura ao PO – Programas Operacionais – só permitia 

um máximo de aprovação até dois milhões de euros, pelo que se avançou com esta fase, 

que era aquela mais urgente e mais premente, tendo em conta o protocolo celebrado 

hoje, ou seja, havia a ameaça do corte de água, por parte dos americanos, ficando cerca 

de quatrocentas pessoas, que vivem naquele local, na eminência de ficarem sem água. 

Assim, tendo em conta que esse era o processo mais urgente, reduziu-se o grande 

projeto a um projeto mais pequeno que vai buscar água a São Brás e abastece Santa 

Rita. O plano B consiste precisamente nesse grande projeto, e considerando que, 

certamente, os Programas Operacionais vão continuar a prever esse eixo da rede de 

águas, o Município vai complementar esta primeira fase com esse projeto, sendo que 

tudo isso está incluído no projeto, nomeadamente a possibilidade de se equipar esse 

furo. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, referiu que houve também uma terceira possibilidade, 

a de ligar à rede de Angra, ao que a Vereadora Paula Ramos esclareceu que essa 

possibilidade era no sentido de se ligar ao Cabrito, aliás foi discutido, na altura, entre os 

dois Municípios, a Praia ir ligar ao Cabrito e Angra poder utilizar água da Agualva para 

abastecimento de água à lavoura. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges, inquiriu como é feito o abastecimento de água, na 

Base das Lajes, à parte militar portuguesa, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido 

que esse abastecimento é feito mediante os seus próprios furos, que são geridos pelo 

Ministério da Defesa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à contaminação, o Vereador Rui Espínola salientou que houve algumas 

questões relacionadas com essa temática que não ficaram muito claras e merecem 

alguma reflexão, nomeadamente a delimitação dos espaços conforme foi apontado, 

como por exemplo, no caso da zona do aeroporto onde se verificam derrames de 

combustível. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente realçou que tem de existir uma preocupação com essa 

questão e tem se obter resultados, no entanto, no caso em particular do aeroporto, deve 

ser comum a todos os aeroportos, porquanto em todos os aeroportos existem derrames 

de combustíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, referiu que a situação é muito preocupante, não podendo minimizar-se 

essa preocupação de forma alguma mas, por outro lado, também se está a empolar a 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Martins disse que, na sua opinião, a Câmara, desde o início 

desta questão, deveria ter sido mais proactiva, ao que a Vereadora Paula Ramos replicou 

que a Câmara é que esteve na origem de toda esta situação, porquanto o primeiro estudo 

que foi feito, a Câmara é que o suportou, e depois teve o apoio do Governo Regional, ou 

seja, o primeiro estudo efetuado pelo LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil – foi a Câmara Municipal que o contratou. Portanto, não se pode dizer que a 

Câmara esteve pacificamente a olhar para essa discussão, pois não corresponde, 

minimamente, à verdade. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Martins, esclareceu que a sua opinião não foi nesse sentido, mas 

sim, em relação à opinião pública, quando se começou a levantar a suspeição em relação 

à água, tendo a Vereadora Paula Ramos clarificado que isso sempre aconteceu, ou seja, 

quando se levantou suspeitas da contaminação de água, a Câmara veio sempre a público 

explicar que isso não correspondia à verdade. ----------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos, explicou que a contaminação dos solos existe e por 

isso é que estão a fazer aquele trabalho de limpeza, nos sítios sinalizados. ------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que, na sua opinião, não existe uma grande diferença em 

relação àquilo que se tem vindo a assumir em defesa dos interesses dos munícipes, 

nomeadamente a Câmara pode ter-se focalizado na questão da água mas porque essa é 

uma competência direta, ou seja, quem gere a rede de águas é a Câmara. -------------------  

 -------- O Vereador Rui Martins, esclareceu que a sua intenção era dizer que se deve 

informar, assumindo aquilo que está mal e ao mesmo tempo tentar indicar quais as 

medidas tomadas para corrigir, dentro das suas competências, de modo a que os 

munícipes estejam informados. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, defendeu que houve, não da parte da Câmara 

reforçou, deliberadamente uma ideia de não divulgar muito a questão da contaminação, 

sendo que a divulgação do assunto se deve a alguns protagonistas que abordaram o tema 

na agenda pública e apareceram relatórios que foram divulgados nos jornais, a partir daí 

começou a ter outra dimensão e o discurso de quem tinha responsabilidades foi-se 

alterando por força das circunstâncias.-------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente, elucidou que a informação só pode ser revelada 

quando se dispõe de dados concretos e certos, não se pode é divulgar uma informação 

assente em pressupostos que só vão alarmar a opinião pública. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, referiu que é evidente que o relatório do LNEC 

menciona que, durante muito tempo, as pessoas foram expostas a determinados 

compostos, os quais estão na origem de doenças cancerígenas, o que gera ruído, 

preocupação e as pessoas ficam alarmadas, pelo que seria mais prudente divulgar toda a 

informação para as pessoas, interessadas na matéria, poderem ler e tirar as suas 

conclusões. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse, ainda, que os relatórios do LNEC são elaborados com base nos relatórios 

dos americanos, ou seja, só se sabe aquilo que os americanos querem que se saiba. -------   

 -------- Concluiu dizendo que tudo isto gera uma série de suspeitas e preocupações 

porque se tentou esconder todo o processo. -------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola, solicitou informação sobre a forma 

como decorreu a participação do Município na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa -, 

tendo o Vereador Tiago Ormonde feito uma explanação sobre o assunto, destacando 

que, de um modo geral, correu muito bem. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, perguntou se faz sentido a participação na BTL, em 

termos de impacto no turismo, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que é 

sempre difícil contabilizar- se o impacto que vai ter cá, porém, na sua opinião, o não 

participar é que é muito mau e, neste caso, o Município da Praia deve ter sido o que teve 

mais apresentações no âmbito do stand dos Açores. ---------------------------------------------  
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 -------- Em referência à questão colocada na última reunião de Câmara sobre os 

pagamentos a fornecedores, superiores a noventa dias, o Vereador Tiago Ormonde 

explicou que o mapa foi elaborado no dia cinco e os pagamentos são efetuados no final 

do mês, isto é, entre o dia vinte e cinco e o dia trinta, o que faz com que tudo o que foi 

pago passando os noventa dias, ou seja, entre o dia um e o dia cinco, no documento 

aparece referenciado na coluna dos pagamentos superiores a noventa dias, porquanto os 

pagamentos só são efetuados uma vez por mês. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que então isso significa que esse prazo de 

pagamento de quarenta e três dias, que foi referido, é o limite, tendo o Vereador Tiago 

Ormonde esclarecido que esse é o prazo médio definido no mapa da DGAL – Direção 

Geral das Autarquias Locais – porém, o prazo oficial é de noventa dias. --------------------  

 

 -------- Por fim, o Vereador Rui Espínola solicitou que a documentação referente à 

prestação de contas, que em princípio será presente à próxima reunião de Câmara, fosse 

enviada com mais antecedência, de modo a permitir uma melhor análise de toda a 

documentação e tendo em conta o volume da mesma. ------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/06) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: --------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de março corrente, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

comunicando nos termos dos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

setembro, alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, que não 

poderá estar presente na reunião camarária do dia 12 de março por motivo de 

acompanhar visita do Ministro da Defesa Nacional ao Concelho da Praia da Vitória. -----  

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

 

 

 -------- (02/06) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de março 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 12 de março de 2018, pelo que será substituída, 
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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. ---------------  

 -------- Requerimento de Tiago Manuel Silva Borges, comunicando que, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na reunião 

do dia 12 de março de 2018, 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. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Marília de Fátima Coelho, comunicando que, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na reunião 

do dia 12 de março 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. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Diana Lima Silva, comunicando que, nos termos do disposto 

no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 12 de 

março 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. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Luís Carlos Marques Ruivo, comunicando que, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na reunião 

do dia 12 de março de 2018, 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. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Amélia Maria Brasil Melo Oliveira Borges, comunicando que, 

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

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na 

reunião do dia 12 de março 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/06) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 9 de março em curso, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 

29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar 8 dias de férias no 

período compreendido entre 26 de março a 2 de abril de 2018. --------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/06) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – PRÉMIO “AUTARQUIA MAIS FAMILIARMENTE 

RESPONSÁVEL 2017”: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 14/2018, datado de 9 de fevereiro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 19 de dezembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela atribuição do galardão com o prémio “Autarquia Mais 

Familiarmente Responsável 2017”. ----------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/06) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – ESFORÇOS DIPLOMÁTICOS – QUESTÕES 

INERENTES À BASE DAS LAJES: ------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 19/2018, datado de 9 de fevereiro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 19 de dezembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação à Câmara Municipal da Praia da Vitória e ao seu Presidente pelos 

esforços diplomáticos desenvolvidos nas últimas semanas no sentido de reforçar o 

entendimento urgente para as questões inerentes à Base das lajes, particularmente o 

problema da contaminação dos solos nas áreas circundantes à infraestrutura militar, 

congratulando também a Câmara Municipal da Praia da Vitória pelo reforço do 

compromisso em manter o processo de descontaminação como prioridade cimeira no 

relacionamento externo e institucional”. -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/06) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE RECOMENDAÇÃO - CRESCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO 

CARNAVAL, A SUSTENTABILIDADE DAS SALAS DE ESPETÁCULOS E 

DOS DIREITOS DE AUTORES: ----------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 20/2018, datado de 9 de fevereiro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 19 de dezembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Recomendação para que a Câmara Municipal da Praia da Vitória diligencie esforços 

para enquadrar uma solução equilibrada que permita o crescimento e consolidação do 

Carnaval, a sustentabilidade das salas de espetáculos e dos direitos de autores”. -----------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (07/06) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE RECOMENDAÇÃO - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA DA 

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

 -------- Ofício n.º 18/2018, datado de 9 de fevereiro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 19 de dezembro 

último, foi aprovado, por maioria e por proposta do Partido Social Democrata, um Voto 

de Recomendação à Câmara Municipal da Praia da Vitória para a avaliação das 

condições financeiras necessárias e adequadas para promover, durante o decurso do ano 

2018, a alteração do Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho da Praia da Vitória no sentido da “atribuição de uma verba anual 

correspondente ao valor mínimo de cinco mil euros, para o desenvolvimento de 

iniciativas culturais, de solidariedade social e inclusão, promoção e preservação 

ambiental, ou até em atividades lúdicas e desportivas”, a prever no âmbito do Plano 

Plurianual de Investimentos para o ano 2019”. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esta recomendação será tida em 

consideração, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que, durante o ano de dois 

mil e dezoito, a Câmara irá apreciar as condições financeiras necessárias e adequadas, à 

alteração recomendada. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/06) DECLARAÇÕES RELATIVAS AOS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS E RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EM ATRASO 

EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 – ARTIGO 15.º DA LCPA: ----------  

 -------- Presentes, para conhecimento, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 15º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março 

(LCPA), as declarações relativas aos compromissos plurianuais e recebimentos e 

pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, questionou a que se referem os dez milhões de euros 

que estão inscritos nos compromissos plurianuais, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que no início do ano faz-se o compromisso dos montantes para todo o ano, 

por exemplo, nas despesas de pessoal, que são cerca de três milhões de euros, no início 

do ano é feito o compromisso do total anual desse valor. ---------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/06) ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ILHA TERCEIRA – REVOGAÇÃO 

DE DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 15 DE MARÇO DE 2016: --------------------  

 -------- Despacho datado de 27 de fevereiro findo, da Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que o programa intermunicipal é de elaboração facultativa e 

abrange dois ou mais municípios, territorialmente contíguos integrados na mesma 

comunidade intermunicipal, estabelecendo as opções estratégicas de organização do 

território intermunicipal e de investimento público, suas prioridades e programação, em 

articulação com as estratégias definidas nos programas territoriais de âmbito nacional, 

sectorial e regional, definindo orientações para os planos territoriais de âmbito 

intermunicipal ou municipal (vide artigo 42.º, n.ºs 1 e 3 da Lei n.º 31/2014, de 30 de 

maio);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que se encontra em fase de elaboração a proposta de revisão do 

Plano Diretor Municipal da Praia da Vitória bem como do Plano Diretor Municipal de 

Angra do Heroísmo; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a elaboração de um Programa Intermunicipal pretende a 

definição de orientações para os planos territoriais de âmbito municipal; --------------------  

 -------- Conclui-se que a presente proposta de elaboração do Programa Intermunicipal 

de Ordenamento do Território da Ilha Terceira não se justifica na presente fase, uma vez 

que ambos os Planos Diretores Municipais já se encontram numa fase avançada de 

revisão, já tendo ocorrido a 2.ª reunião da Comissão Mista de Coordenação. ---------------  

 -------- Face ao exposto, remete-se a presente distribuição para agendamento na ordem 

de trabalhos da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal para revogação da 

deliberação datada de 15 de março de 2016, com base nos fundamentos supra expostos 

e nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 165.º, conjugado com o disposto nos n.ºs 1 e 

2, do artigo 169.º, ambos do novo Código do Procedimento Administrativo. (…)” --------  

 -------- Sobre este ponto a Vereadora Paula Ramos fez uma explanação. --------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, inquiriu quais eram as estratégias de organização do 

território que estavam em ponderação e o que se pensava coordenar, tendo a Vereadora 

Paula Ramos respondido que é algo que também não está fora de se contemplar, 

nomeadamente: as infraestruturas viárias, a rede de estabelecimentos de ensino, o 

turismo, a rede de águas e esgotos, isto sempre numa perspetiva daquilo que é 

importante ser considerado intermunicipal, ou seja, a nível dos dois Concelhos. -----------  

 -------- Questionou ainda o Vereador Rui Espínola para quando está prevista a 

finalização do PDM – Plano Diretor Municipal -, ao que a Vereadora Paula Ramos 

respondeu que, atualmente, está a concluir-se a primeira fase, tendo ficado o 

compromisso de se remeter as alterações que surgiram da reunião da Comissão Mista de 

Coordenação, até ao final deste mês. Posteriormente, e em princípio, a segunda fase será 

apresentada de modo a que possa ser discutida no mês de maio. ------------------------------    

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação camarária de 

15 de março de 2016 referente à elaboração do Programa Intermunicipal de 

Ordenamento do Território da Ilha Terceira. -------------------------------------------------  
 

 

 -------- (10/06) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS - AÇORIANOS 

NA COSTA LESTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: -------------------------   

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/284, datada de 6 de março corrente, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que o Município da Praia da Vitória tem por prática reconhecer e 

distinguir coletividades ou personalidades que se destaquem na prestação de serviços 

meritórios, relevantes, ou se hajam notabilizado nas mais diversas áreas, tendo de 

alguma forma contribuído para o engrandecimento (cultural, desportivo ou outro) do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município da Praia da Vitória mantém uma relação de 

estreita proximidade com as comunidades açorianas na diáspora, assim como das 

iniciativas sociais e culturais intimamente ligadas às nossas mais nobres tradições, 

levadas a cabo além-fronteiras; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o esforço de inúmeros açorianos em levar e manter as vivências e 

tradições dos Açores nos Estados Unidos da América; -----------------------------------------  

 -------- Assim, com base no Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais em vigor, 

proponho a atribuição da Medalha Municipal Valor Cultural em Prata aos açorianos: ----  

 --------  - Fernando Cafua; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Frank Pacheco; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Laura Iria Castro Sousa -------------------------------------------------------------------  

 --------  - Salvi Couto; e ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Tony Teixeira; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela dedicação demonstrada ano após ano, em manter as vivências e tradições 

dos Açores e na preparação, apoio e organização do Jantar Convívio Amigos do 

Concelho da Praia da Vitória na Costa Leste dos Estados Unidos da América.” ------------  

 -------- Em referência a este ponto, o senhor Vice-Presidente informou que esta 

atribuição de medalhas, ocorrerá no âmbito da visita que a Câmara vai fazer, em 

promoção do Concelho, à Costa Leste dos Estados Unidos da América. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, realçou que, no seu entender, é muito importante a 

ligação às comunidades e que isso nunca se deverá perder. No entanto, a questão que 

mais preocupa os emigrantes é o preço das passagens aéreas. Assim sendo, e do ponto 

de vista das Festas da Praia, deveriam tentar apresentar um pacote devidamente 

acordado com uma companhia aérea, no qual seria disponibilizado um avião, só para 

esse fim, a viagem, o bilhete para a tourada de praça e a pulseira para os concertos. ------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Vice-Presidente disso que isso tem de ser trabalhado 

com um promotor turístico que queira aproveitar essa ideia. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, referiu que em tempos esteve ligado à organização das 

Sanjoaninas e conseguiram trazer três aviões com emigrantes, designadamente de 

Boston, São Francisco e de Toronto, mediante esses pacotes promocionais. ----------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que já contatou alguns promotores 

portugueses que tem agências de viagens juntos dos emigrantes, os quais promovem 

excursões para diversos locais, inclusivamente trabalham com a SATA dos Açores, 

porém a grande dificuldade que sentem é que esta garanta um avião para esse fim, e 

mesmo garantindo é com um preço muito elevado. ----------------------------------------------  

 -------- Acrescentou ainda que nesta viagem vão levar também algumas informações em 

termos de promoção de negócios e de imobiliário. ----------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que para além da questão das viagens, a 

Câmara deveria apostar na questão da língua e da cultura, nomeadamente junto das 

gerações mais novas. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (11/06) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS - BONS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS - BOMBEIROS DA PRAIA DA VITÓRIA: ---------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/276, datada de 5 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Corpo de Bombeiros Voluntários de acordo com as suas 

atribuições próprias, são considerados agentes de proteção civil nos concelhos, 

conforme o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases de Proteção Civil; ---------------------------  

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

da Vitória é constituída por homens e mulheres que dedicam voluntariamente grande 

parte do seu tempo em prol da comunidade praiense, realizando com coragem inúmeras 

tarefas de proteção civil, nomeadamente no âmbito da emergência Pré-hospitalar, 

combate a incêndios, ações de mitigação para a redução de efeitos da ocorrência de 

situações de riscos, proteção e socorro de pessoas em perigo e salvaguarda de bens, 

colaboração no socorro a náufragos e buscas subaquáticas, sensibilização em matéria de 

autoproteção, participação em exercícios e simulacros, entre outros; -------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso 

no Concelho da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 15.º atribuição de Medalha de 

Bons Serviços Municipais, destinada a premiar membros das Associações de 

Bombeiros, que tenham trabalhado na área do Concelho, com dedicação e mérito em 

prol do Município. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município reconhece e pretende homenagear/condecorar 

todos os homens e mulheres que muito têm contribuído para o bem-estar e segurança 

dos praienses, sendo também um reconhecimento público da coragem e dedicação que 

colocam, diariamente, ao serviço da humanidade. -----------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto e nos termos do artigo 15.º do Regulamento de Insígnias e 

Medalhas Municipais proponho que Câmara delibere a atribuição de Medalha de Bons 

Serviços Municipais: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços Municipais em Bronze (10 anos de 

serviço) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Hugo Tiago Melo de Sales ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Bruna de Fátima da Silva Toste ---------------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços em Prata (20 anos de serviço) ----------------  

 -------- 1. Marco Paulo Oliveira Cândido ----------------------------------------------------------  

 -------- 2. Bruno Miguel Dutra Espínola -----------------------------------------------------------  

 -------- 3. Fernando Manuel Mota e Leite ---------------------------------------------------------  

 -------- 4. Rúben Graciano Mendes Linhares ------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 6/2018 Página 14 de 17 
 

 

 

 

 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille (30 anos 

de serviço) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Gilberto Manuel Goulart Martins -------------------------------------------------------  

 -------- 2. Roberto Paulo Costa de Sousa ----------------------------------------------------------  

 -------- 3. Cândido Ourique Vieira Espínola.” ----------------------------------------------------  

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

proposta em causa. ----------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 -------- (12/06) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

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

 -------- Presente a Adenda à Ata da Comissão de Análise das candidaturas para 

atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo de 2017/2018, datada de 9 de fevereiro 

findo, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Aos nove dias do mês de fevereiro 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 da atribuição das bolsas de estudo cujo prazo de entrega da documentação tinha 

sido prolongado até 31 de janeiro de 2018, conforme deliberado na reunião camarária de 

15 de janeiro do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Foi solicitado aos candidatos Inês Isabel Pacheco Borges, Simão Pedro Lopes da 

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

Fagundes a entrega dos documentos que estavam em falta para complemento da 

respetiva candidatura, não tendo a candidatada Raquel da Silva Fagundes entregue o 

documento solicitado, pelo que a Comissão propõe a sua exclusão nos termos do 

deliberado pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Em relação ao candidato Filipe Miguel Fagundes Meneses, o mesmo 

apresentou o documento dos Serviços Sociais referindo que iria receber uma bolsa de 

3787.00€. Assim sendo, apesar de cumprir com os requisitos para atribuição de uma 

bolsa de estudo no valor de 2000€ anuais, recebe uma bolsa de estudo dos Serviços 

Sociais Escolares no valor de 3787.00€. 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…”. Posto isto, propõe a Comissão que o candidato seja excluído por 

ultrapassar o valor da bolsa da CMPV. ------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda pelo mesmo motivo (bolsa dos serviços sociais superior à bolsa que seria 

atribuída pela CMPV), propõe a Comissão que seja excluída a candidata Catarina 
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Dutra Pereira que por lapso da Comissão foi indicada como bolseira na ata de 

atribuição de bolsas de estudo presente à reunião camarária de 15 de janeiro do corrente 

ano, mas que tem uma bolsa dos Serviços Sociais no valor de 2859,00€, ou seja, uma 

bolsa superior à que teria direito pela CMPV (2000.00€). --------------------------------------  

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

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

 -------- Atribuir bolsa aos candidatos, Inês Isabel Pacheco Borges, Simão Pedro 

Lopes da Silva e Sara Luísa Lourenço Sousa, conforme o quadro em anexo. ------------  

 -------- 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 Adenda 

à Ata da Comissão de Análise das candidaturas referente à atribuição de bolsas de 

estudo para o ano letivo de 2017/2018. ----------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (13/06) PROJETO BRIDGING THE ATLANTIC – ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO À UNIVERSIDADE DOS AÇORES – ESCOLA 

SUPERIOR DE ENFERMAGEM (DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, 

SAÚDE MENTAL E GERONTOLOGIA) - PROPOSTA:---------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/290, datada de 7 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Projeto “Bridging the Atlantic” é uma iniciativa da Escola 

Superior de Saúde – Universidade dos Açores e do Campus de Dartmouth – 

Universidade de Massachusetts como apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória 

com o intuito de desenvolver um estudo sobre o impacto da Base das Lajes na saúde da 

comunidade praiense através de um diagnóstico de situação: “perceção, transição, 

adaptação e qualidade de vida dos aposentados do downsizing da Base das Lajes”; -------  

 -------- Considerando que o projeto tem por objetivo desenvolver um plano de 

investigação para a realização de estudos baseados em prioridades mútuas de cuidados 

de saúde no sentido da melhoria dos resultados de saúde nos dois países, em particular 

no Concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória assume-se como 

parceira no projeto “Bridging the Atlantic” que contribui para a sensibilização e 

implementação de medidas de promoção da saúde e bem-estar dos praienses; --------------   

 -------- Considerando as questões éticas associadas ao estudo e o planeamento da 

colheita de dados e tratamento estatístico para posterior divulgação do conhecimento, 

validadas pela Comissão de ética da Universidade dos Açores, assim como, a necessária 

notificação do tratamento de dados à Comissão Nacional de Proteção de Dados que 

acarreta um custo de cento e cinquenta euros; ----------------------------------------------------  
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 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere um apoio de 150.00€ (cento e 

cinquenta euros) à Universidade dos Açores – Escola Superior de Enfermagem 

(Departamento de Enfermagem, Saúde Mental e Gerontologia) 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.” ----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, no seu entender, o valor solicitado é baixo, 

tendo a Vereadora Paula Ramos explicado que este montante tem a ver com a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, ou seja, é a despesa com o tratamento de dados. ----------  

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

 

 

 -------- (14/06) ISENÇÃO DE PARQUÍMETRO AOS ELEITOS LOCAIS - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/280, datada de 5 de março corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando o disposto no n.º 3, do artigo 6.º do Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, ao abrigo do qual mediante 

deliberação da Câmara Municipal, poderá ser reconhecida isenção de parquímetro, 

relativamente a veículos utilizados por eleitos locais cujo exercício de funções assim o 

justifique, podendo reportar-se ao período correspondente ao respetivo mandato ou a 

eventos isolados. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a periodicidade das reuniões ordinárias da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória e as sessões da Assembleia Municipal da Praia da Vitória; -----------------  

 -------- Proponho, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º do Regulamento das 

Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a isenção de 

parquímetro aos eleitos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal da Praia da 

Vitória, sempre que ocorram reuniões dos referidos órgãos, no período do mandato 

2017-2021.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

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

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

quarenta minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser 
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assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


