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ATA Nº 7   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MARÇO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Rui Fernandes Nobre de Castro em substituição 

de 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: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde e Cláudia 

Fagundes Martins. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 18H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na Casa do 

Povo de Cabo da Praia, sita na Estrada de Santa Catarina, s/n, freguesia do Cabo da 

Praia, 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, Rui Fernandes Nobre de 

Castro em substituição de 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 justificadas as 

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

 

 

 

 

 



 

 
Ata nº 7/2018 Página 2 de 18 
 

 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal, o senhor 

Presidente agradeceu a presença do público e, também no âmbito da presidência aberta 

à freguesia do Cabo da Praia, questionou se alguém tinha alguma questão a colocar à 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia do Cabo da Praia, Mónica Brum, 

interveio felicitando a Câmara por esta iniciativa da presidência aberta nas Freguesias 

do Concelho, que, na sua opinião, é uma mais-valia que permite às pessoas um contato 

mais direto com o elenco camarário. ---------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. --  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que era uma honra estarem na freguesia do 

Cabo da Praia, aliás, esta iniciativa também fazia parte do manifesto do Partido Social 

Democrata, pelo que participavam na mesma com muito agrado. -----------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que a proximidade com a Freguesia não se restringe só a esta 

visita, tendo em conta que também já estiveram reunidos, noutra altura, com a Junta de 

Freguesia para tomarem conhecimento de algumas situações locais. -------------------------  

 -------- Seguidamente solicitou que fosse feito um resumo dos problemas tratados no 

Cabo da Praia, nomeadamente questões colocadas por particulares; por instituições; pela 

Junta de Freguesia; quais as questões que estão a ser solucionadas; e quais irão ser 

solucionadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em resposta, o senhor Presidente destacou que o Executivo recebeu num total 

oito audiências, relativas designadamente, a questões de associativismo e a questões 

colocadas pelos próprios munícipes, para além de algumas apresentações de 

cumprimentos habituais nestas visitas. -------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou também uma questão levantada pela Comissão da Igreja, no que se 

refere à conservação do próprio edifício da Igreja, sendo que no edifício já foi realizado 

um conjunto de intervenções de pequena monta, porém, ao longo dessas intervenções 

detetou-se a necessidade de uma intervenção mais profunda. Portanto de todos os 

assuntos apresentados, no âmbito da visita ao Cabo da Praia, esta foi a questão mais 

preocupante e de maior monta, pelo que o Executivo vai solicitar, o mais rápido 

possível, à Comissão de Dever de Conservação que faça uma vistoria completa à Igreja, 

nomeadamente aos altares, ao teto, entre outras situações, para se identificar tudo o que 

necessita de intervenção e é urgente reparar. -----------------------------------------------------  
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 -------- Das questões colocadas pelos particulares, salientou que tinham a ver com o 

ordenamento do território. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da parte da Junta de Freguesia, referiu que estiveram a analisar a questão do 

prolongamento do passeio pedonal e ciclovia da Marginal, cuja candidatura já está 

aprovada; a preparação da época balnear deste ano, sendo certo que a obra não vai 

iniciar-se antes do início desta época balnear, porquanto não daria tempo para isso; o 

projeto que a Junta de Freguesia está a desenvolver no âmbito da casa do camponês; -  

já aprovado pela GRATER -, tendo sido solicitado o adiantamento do apoio para a 

execução do projeto, bem como apoio logístico à Câmara Municipal para a remoção de 

detritos e entulhos, de modo a reduzir as despesas da Junta de Freguesia; algumas 

questões relacionadas com o funcionamento do ATL - Atelier de Tempos Livres -, e 

outras com os Serviços de Desenvolvimento Agrário que estavam identificadas 

anteriormente, para além de questões de interesse global para a Freguesia, 

nomeadamente a nível da sinalética, espelhos, passadeiras, entre outras. --------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, proferiu que o Cabo da Praia tem uma ligação que 

está por asfaltar, há muitos anos, ou seja, a ligação da Canada da Faneca/Canada da 

Boaventura, questionando se está prevista essa asfaltagem e para quando se prevê o 

início da mesma, ao que o senhor Presidente respondeu que, como é do conhecimento 

do senhor Vereador, no Plano e Orçamento, para este ano, esta intervenção não está 

prevista, apesar de constar do documento orientador da ação do Executivo e de fazer 

parte, também, do manifesto eleitoral do Partido Socialista. Assim, o entendimento é no 

sentido de quando se avançar com toda a rede viária do Concelho, incluir também essa 

ligação.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente, prosseguiu manifestando a intenção de se criar um 

miradouro nessa ligação, assunto que será abordado numa reunião a realizar com a 

Secretaria Regional do Turismo e com a Secretaria Regional das Obras Públicas. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, perguntou se essa intervenção vai avançar em dois mil 

e dezanove, tendo o senhor Presidente respondido que ainda não pode antecipar o Plano 

e Orçamento para dois mil e dezanove. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, insistiu, questionando se não poderá haver uma 

previsão no sentido de se avançar com a intervenção em causa em dois mil e dezanove, 

atendendo a que esta situação já se arrasta há muitos anos e carece de uma intervenção 

urgente, ao que o senhor Presidente respondeu que, relativamente a essa ligação, se há 

manifesto eleitoral que comprometia essa matéria, é o do Partido Socialista, e que 

quando se avançar com a rede viária, vai ser no seu conjunto. Para além disso, e como é 

do conhecimento de todos, a intervenção na rede viária já não é cofinanciada, sendo 

que, atualmente, esse tipo de intervenção é realizado mediante um empréstimo de médio 

e longo prazo, caso assim não seja, não, seria possível fazê-lo. --------------------------------  

 -------- Recordou, também, que na última intervenção na rede viária, efetuada pela 

Câmara Municipal, no âmbito de um empréstimo de médio e longo prazo, os 

Vereadores do Partido Social Democrata votaram contra, pelo que espera no próximo 

processo o voto favorável do Partido Social Democrata. ---------------------------------------  
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 -------- Concluiu, salientando, que a última intervenção na rede viária na freguesia do 

Cabo da Praia, foi na Rua das Pedras, nomeadamente de correção da rede de águas 

pluviais e, nessa votação, o PSD também votou contra. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, realçou que a intervenção na rede viária não tem de 

ser efetuada mediante um empréstimo de médio e longo prazo, desde que se encontre no 

Orçamento da Câmara uma forma de o fazer, o problema é que não se encontra dentro 

do Orçamento essa forma de o fazer, por opções políticas. Para além disso, nessa altura, 

os Vereadores e os membros da Assembleia Municipal, de então, o que votaram contra, 

foi o empréstimo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou, referindo que o problema das câmaras, e desta em particular, é que, 

até agora, fizeram estradas à conta dos Fundos Comunitários e não se criou, no 

Orçamento, uma folga que permitisse, quando esses Fundos acabassem, fazer face a 

essas intervenções. Desse modo, o que se conclui, da intervenção do senhor Presidente, 

é que cada vez que for necessário asfaltar estradas, terá de se recorrer a um empréstimo 

bancário, porém, não é necessário ser por via de um empréstimo bancário, desde que se 

encontre folga orçamental para esse efeito e é isso que não se encontra. ---------------------  

 -------- Quanto à Rua das Pedras, referiu que, certamente, é do conhecimento do senhor 

Presidente o que acontece neste arruamento, no período de inverno, mais propriamente 

em dias de temporal, em que se forma um enorme lençol de água que põe em causa as 

moradias, bem como as pessoas que circulam naquele arruamento, pelo que embora 

tenham conhecimento das obras realizadas ao longo da via, com a criação de 

sumidouros, o facto é que o problema não ficou resolvido, questionando, da parte da 

Câmara, o que está previsto sobre esta matéria. --------------------------------------------------  

 -------- Sobre a rede viária, o senhor Presidente esclareceu que essas empreitadas não 

são propriamente baratas, até agora, não houve nenhum presidente de câmara do País 

que tenha feito obra de rede viária com fundos próprios, para isso basta analisar o 

histórico da Câmara da Praia, tendo em conta o grande investimento necessário. ----------  

 -------- Referiu, ainda, que não deixa de ser pertinente que todos os autarcas dos Açores, 

sejam eles independentes ou de qualquer partido, estejam de acordo quanto a esta 

matéria, todavia, aparentemente, o PSD da Praia da Vitória tem uma posição distinta. ----  

 -------- Quanto à Rua das Pedras, disse que, para além da intervenção realizada, é 

necessário fazer, também, uma intervenção para resolução do escoamento das águas que 

vêm de cima, principalmente da Rua do Engenho. Para além deste caso, existe ainda o 

problema de toda a área do Posto de Leite que acumula muita água e que depois vem 

escoar na Rua das Pedras, sendo que já se entrou em contato com a empresa 

responsável, no sentido de também terem uma resolução interna para o seu problema, 

dado que estão a debitar demasiada água para os sumidouros da Câmara. -------------------  

 -------- Salientou, ainda, que a intenção é resolver o problema mais acima, mais 

propriamente na zona da Fonte do Bastardo, de modo a que essas águas não venham 

desaguar cá em baixo, bem como resolver o problema junto ao Posto de Leite e, assim 

solucionar o problema da Rua das Pedras. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, inquiriu qual é a previsão para solucionar esta 

situação, tendo o senhor Presidente respondido que da parte da Câmara a intenção é que 
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seja antes da época das chuvas, da parte da Unicol vai tentar-se intervir e chegar a um 

consenso nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne ao acordo de delegação de competências, o Vereador Rui 

Espínola, referiu que lhes foi dito que as Juntas de Freguesia receberam em dezembro o 

valor referente a outubro, como já se está no final de março, questionou o que se passa 

relativamente a esta matéria, porquanto o que foi dito pelo Vereador Tiago Ormonde, 

foi que, normalmente, isto era pago com dois meses de atraso, mas atualmente já vai em 

cerca de cinco meses de atraso, ao que o senhor Presidente respondeu que não tem bem 

a certeza, mas tem ideia de que não serão cinco meses em atraso, no entanto, vai 

recolher essa informação. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, realçou que na reunião de Câmara realizada na 

freguesia da Aguava, abordou-se a questão da desratização e, pelo que percebeu, iria 

haver uma campanha de desratização a nível de Ilha, coordenada com os municípios de 

Angra do Heroísmo, da Praia da Vitória e com a TERAMB, em colaboração com as 

Juntas de Freguesia, e com instruções precisas. Assim sendo, questionou o que está a ser 

feito nesta matéria, e sabendo que as freguesias receberam veneno, em quantidades 

consideradas reduzidas, qual é o critério de distribuição, em suma, pretende-se saber 

que regras é que estão a ser implementadas e que instruções é que foram dadas na 

aplicação deste raticida. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão, o Vereador Carlos Costa respondeu que o que foi entregue às 

Juntas de Freguesia foi o raticida adquirido, e que a questão de ser pouco é relativa, 

porque depende da frequência da entrega, por exemplo, agora, foi feita uma primeira 

entrega, e já estão programadas mais aquisições para posteriores entregas. -----------------  

 -------- Em referência às instruções, esclareceu que as mesmas já vinham do passado, 

sendo que todas as Juntas de Freguesia já dispõem de folhetos de informação de como 

deve ser aplicado o veneno e o que devem fazer. ------------------------------------------------  

 -------- Quanto à coordenação com a Câmara de Angra e com os Serviços Agrários, 

disse que tem-se tentado articular com os Serviços Agrários porque as Câmaras já estão 

a dar o raticida, mas se os lavradores não estiverem também a colaborar, o trabalho das 

Câmaras é inglório, sendo que isso é o que está, mais ou menos, a acontecer. --------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, perguntou qual foi o critério de distribuição do 

raticida, ao que o Vereador Carlos Costa respondeu que o critério é o mesmo utilizado 

anteriormente, ou seja, é proporcional à área da freguesia. -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, disse que do que percebeu da reunião anterior, e no 

seu entender isso é que é importante, é que haja uma ação conjunta no sentido desta 

campanha ter efeito, tendo o Vereador Carlos Costa explicado que o objetivo é que isso 

aconteça, contudo, é necessário reunir as partes e concertar as estratégias, mas isso não 

se faz de um dia para o outro. Entretanto, não se poderia deixar de fornecer o raticida 

até a estratégia ficar resolvida. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, realçou que a questão é que se não for feito de forma 

concertada, não apresentará resultados suficientes. ----------------------------------------------  
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 -------- Ainda sobre esta matéria, o Vereador Rui Espínola perguntou o que falta fazer 

para o processo estar concertado, tendo o senhor Presidente respondido que é muito 

difícil as componentes do setor agrícola entenderem-se com o Governo Regional, e isso 

é muito crítico, tendo em conta que são os principais produtores de alimento, para além 

de que, em termos de população humana, os agricultores são os mais afetados por 

doenças infeciosas derivadas dos ratos. ------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente, esclareceu também que a ilha Terceira está num estado 

muito mais avançado do que, por exemplo, qualquer outra ilha que tenha vários 

municípios, nomeadamente São Miguel, ao nível dessa concertação, pelo menos a 

compra do veneno já é feita, mais ou menos, concertada. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, referiu que por mais concertada que seja a compra do 

veneno, se a situação não for devidamente concertada e em conjunto, não vai funcionar, 

ao que o senhor Presidente esclareceu que anteriormente era pior pois cada entidade 

comprava um tipo de veneno diferente. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, concluiu que ficariam a aguardar por essa 

concertação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola, abordou a questão, discutida a semana 

passada na Assembleia Legislativa Regional, relativa à ligação Terceira/Porto, 

questionando se a Autarquia foi ouvida quanto a esta matéria, tendo o senhor Presidente 

respondido que estranhava a pergunta, porquanto o próprio líder do CDS-PP, na sua 

intervenção final, sobre este assunto, contra o Governo Regional, frisou precisamente 

que, independentemente dos votos, das intervenções públicas e das reuniões que as 

Câmaras tiveram, quer a da Praia quer a de Angra, com o Governo Regional, na 

pronúncia, por escrito, à proposta do CDS-PP, ambas assinaram favoravelmente aquela 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, inquiriu se a Câmara Municipal não tomou posição 

relativamente a esta matéria, ao que o senhor Presidente respondeu que sempre que há 

uma proposta de requerimento ou de decreto legislativo regional, que a Assembleia 

entenda ser necessário, solicita parecer à Câmara Municipal da Praia da Vitória, neste 

caso a figura regimental era de requerimento e foi solicitado parecer às Câmara da Praia 

e de Angra, sendo que nesse sentido foram remetidos os pareceres favoráveis a essa 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Perguntou ainda o Vereador Rui Espínola, se o senhor Presidente estaria 

disponível para aprovar uma posição conjunta, em sede de Câmara, quanto a esta 

matéria e remeter ao Governo Regional, tendo o senhor Presidente respondido que já 

aprovaram uma posição e remeteram, contudo poderiam fazê-lo outra vez, mas, no seu 

entender, nesta fase não adiantaria nada. ----------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, mencionou que recebeu, na passada sexta-feira, uma 

nota de imprensa do Município, relativamente à atribuição de vinte e cinco mil euros às 

entidades desportivas do Concelho, porém, ficou surpreendido com esse apoio, dado 

que o mesmo não foi objeto de deliberação camarária, ao que o senhor Presidente 



 

 
Ata nº 7/2018 Página 7 de 18 
 

 

 

 

explicou que o Regulamento, aprovado no mandato anterior, delega na Associação 

Salão Teatro Praiense a atribuição desses apoios. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, disse que então foi a Associação Salão Teatro 

Praiense que atribuiu vinte e cinco mil euros às entidades desportivas do Concelho, 

tendo o senhor Presidente esclarecido que a Câmara Municipal é que atribuiu os apoios 

mediante o referido Regulamento. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, referiu que a Câmara anterior aprovou o Regulamento 

de Apoio às Entidades Desportivas do Concelho e delegou a aplicação desse 

Regulamento na ASTP, todavia, enquanto Vereador desconhece como é que isso foi 

processado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a esta questão, o senhor Presidente explicou que esta matéria 

estava incluída no Orçamento, sendo que o Regulamento de Apoio é claro e prevê 

apoios ao desporto federado, encontrando-se a verba a atribuir orçamentada e 

especificada no Orçamento da Câmara Municipal, informação essa que consta também 

no âmbito dos relatórios daquilo que é a atividade comunicada, por via da Associação 

Salão Teatro Praiense, a esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, realçou que desconhece que clubes foram apoiados e, 

na sua opinião, deste modo, a Câmara não é que apoia as entidades desportivas do 

Concelho, em termos de formação, mas, sim, delega na Associação para esta é que 

apoiar, o que não faz grande sentido. Assim sendo, solicitou que lhes fosse remetida 

informação de quais as entidades que receberam apoio. ----------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que desconhecem também quem é que gere a Associação, ou 

seja, pouco sabem sobre esta matéria.--------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a esta questão, o senhor Presidente referiu que, no seu 

entender, existe uma grande confusão, porquanto quando foi submetido a reunião de 

Câmara para deliberação do apoio, vinha toda a documentação da candidatura dessa 

entidade, inclusive o PSD fez um requerimento bastante exaustivo sobre a matéria. -------  

 -------- Frisou, ainda, que qualquer vereador, com competências delegadas, executa um 

conjunto de atos administrativos, jurídicos e financeiros, em que, por via da natureza 

jurídica dessa matéria, está autorizado pela Câmara Municipal a fazê-lo, já que nada 

disso foi feito sem que fosse autorizado pela Câmara e Assembleia Municipal da Praia 

da Vitória, ou seja, são matérias completamente transparentes, foram deliberadas pela 

Câmara, constam do Orçamento, foram presentes à Assembleia Municipal e constam de 

toda a documentação de delegações de competências. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, perguntou onde está a listagem dos clubes que foram 

apoiados, porquanto quando é deliberado, por esta Câmara, a atribuição de um apoio 

quer no âmbito social, quer no âmbito desportivo, entre outros, é mencionada a 

instituição, o valor e os critérios, porém, relativamente a esta matéria, isto não acontece.  

 -------- Proferiu, ainda, que o protocolo da Associação Salão Teatro Praiense indicado 

pelo senhor Presidente, que o PSD votou contra, exatamente por este motivo, o que 

refere é apoiar no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Entidades e Agentes 

Desportivos da Praia da Vitória, sendo este, um ponto de uma série de outros pontos, 

com um valor global de cerca de duzentos ou trezentos mil euros. Desse modo, 

desconhece que clubes foram apoiados e quais os critérios da atribuição desses apoios, 
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até porque os Vereadores da oposição têm o dever de fiscalizar essas situações e isso 

não aconteceu. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a esta questão, o senhor Presidente explicou que tudo isso está 

deliberado e autorizado pelos vários órgãos, quer da Câmara Municipal, quer da 

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

 -------- Esclareceu, ainda, que são aplicados regulamentos da década de setenta, e 

quanto à legalidade e transparência, toda a informação foi prestada e solicitada. -----------  

 -------- Continuou dizendo que foi presente a deliberação de Câmara, no âmbito dos 

apoios do Regulamento das Atividades de Interesse Público, um conjunto de apoios a 

instituições de solidariedade social, nomeadamente: o banco alimentar; à ASTECIA – 

Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar -; entre outros. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, questionou os apoios delegados na ASTP, tendo o 

senhor Presidente respondido que não são delegados apoios na ASTP, e que essa 

matéria está delegada pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, salientou que há uns tempos atrás, a Câmara deliberou 

apoiar, com um valor de cento e trinta e oito mil euros, algumas instituições do 

Concelho, nas quais se incluíam todas as instituições com competições a nível nacional, 

ou seja, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Público. Nessa 

altura, concordaram com o apoio, mas defenderam que o mesmo deveria incidir mais na 

formação e menos na competição, tendo em conta que dos cento e trinta e oito mil 

euros, cerca de cem mil euros foram atribuídos a clubes desportivos que estão em 

competição, e quem está em formação apenas recebe vinte e cinco mil euros, montante a 

dividir por dezassete clubes, pelo que perguntou, em que valor a Câmara Municipal 

apoia a formação do Concelho, sem incluir a cedência dos pavilhões, nem dos 

funcionários. Com isto, quer dizer que cada clube recebe cerca mil e tal euros, e desse 

modo, a Câmara da Praia aposta mais na competição do que propriamente na formação 

dos seus atletas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face a esta argumentação, defendeu que a postura da Câmara deveria mudar, 

uma vez que quem está a praticar desporto de competição, nomeadamente de 

competições regionais, já é devidamente apoiado pelo Governo Regional. ------------------  

 -------- O senhor Presidente, referiu que se recorda dessa discussão e reafirmou que 

apoiam esses clubes a nível logístico, o que acarreta uma elevada despesa, e caso não 

pretendesse ser transparente, em vez de se dizer o apoio financeiro, dizia-se que a 

Câmara Municipal apoia em cerca de setecentos mil euros o desporto de formação. Para 

além disso, ao nível do desporto de formação, há um apoio do Governo Regional, sendo 

o apoio da Câmara Municipal complementar, e ao contrário daquilo que disse o senhor 

Vereador, que o apoio que o Governo Regional dá ao desporto competitivo é mais do 

que suficiente, vai perceber, das conversas com os clubes, que é precisamente ao 

contrário. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, em termos de sustentabilidade, o que se pode afirmar, e 

perante as indicações dos clubes, é que o desporto de formação está sustentável, pode 

ser mais apoiado, naturalmente que sim, porém, ao nível do desporto competitivo, nas 

várias modalidades e nos vários clubes, este sim, tem um grande défice de 

sustentabilidade e de consolidação orçamental. --------------------------------------------------  
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 -------- Destacou ainda que numa grande parte do parque de infraestruturas desportivas, 

nem se realizam competições, ou seja, é apenas utilizado para desporto de formação, 

designadamente ao nível dos balneários que tem uma exigência muito maior. --------------  

 -------- Deu também como exemplo a situação do Clube Desportivo do Juncal que tem 

uma infraestrutura desportiva própria, sendo que o Clube tem grandes dificuldades na 

sua sustentabilidade e manutenção e mesmo assim por vezes a Câmara é que presta 

apoio na sua manutenção. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminando, o Vereador Rui Espínola acrescentou que a maioria das instituições 

desportivas, que têm apenas competição, utilizam também as instalações do Município, 

o que quer dizer que o argumento do senhor Presidente não faz sentido, porque todos 

utilizam as instalações do Município e a disparidade de valores é de mil e tal euros para 

vinte e cinco mil euros o que, na sua ótica, não faz sentido. ------------------------------------  

 -------- Quanto a essa matéria o senhor Presidente aconselhou o senhor Vereador a falar 

com os clubes desportivos e perguntar qual o tempo de utilização que cada escalão faz 

das infraestruturas desportivas. ---------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Por fim, o Vereador Rui Espínola entregou um requerimento solicitando 

informações relativas ao período em que a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

participou na Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória. ------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/07) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 23 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 26 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/07) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E SUBSTITUIÇÃO DO VEREADOR 

TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES ORMONDE: -----------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 6 de março corrente, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, 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 26 de março de 2018, por motivo de 

gozo de férias, pelo que será substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito 

legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir 

na ordem da respetiva lista. --------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (03/07) PROTOCOLO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

E A CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA RELATIVO AO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO BAIRRO DE SANTA RITA, NA 

FREGUESIA DAS LAJES, MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento, em reunião de Câmara e sessão da 

próxima Assembleia Municipal, o protocolo celebrado entre o Ministério da Defesa 

Nacional e esta Câmara Municipal, relativo ao abastecimento de água ao Bairro de 

Santa Rita, na freguesia das Lajes, Município da Praia da Vitória. ----------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola comentou sobre a forma como o senhor Ministro, nas 

suas diversas abordagens, trata os açorianos e especialmente os terceirenses, ou seja, 

com um grau de inferioridade abismal, o que não se justifica nos dias de hoje. -------------  

 -------- Seguidamente questionou, tendo em conta que as pessoas que vivem em Santa 

Rita são abastecidas pelos furos dos norte-americanos, se existem análises a esta água e 

se essas análises são remetidas à Praia Ambiente e à Câmara Municipal e se, em caso 

afirmativo, com que regularidade. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, no âmbito deste assunto e na sequência da 

notícia que saiu a semana passada, bem como de um comunicado da Comissão Política 

Concelhia da Praia da Vitória do PSD, é impressionante o desconhecimento e a falta de 

cuidado com que o PSD da Praia da Vitória tem gerido este assunto. Em primeiro lugar 

porque parece que não perceberam nada do que se passou nos últimos tempos, depois e 

na urgência em responderem a essa notícia do Expresso, parece que não leram a notícia 

devidamente, na tentativa de acusar a Câmara Municipal de não assumir 

responsabilidades perante Santa Rita, sobre a eventual contaminação da água; assim, 

sugeriu que analisem aqueles compostos, referenciados pelo Expresso, antes de dizerem 

alguma barbaridade, porque não é por acaso que aquela notícia surgiu, nem é por acaso 

que no outro dia surgiu também uma notícia relacionada com o processo da Base das 

Lajes e não é nada por acaso que essas notícias surjam da forma como têm surgido. ------  

 -------- Quanto à situação da água de Santa Rita, referiu que mesmo antes da assinatura 

do protocolo e sempre que houve questões de fugas, ou de problemas naquela rede, a 

Praia Ambiente fez manutenção, nomeadamente no acesso a duas ou três casas que 

tinham problemas na rede, ou seja, apesar do abastecimento ser feito pelos norte-

americanos a Praia Ambiente fazia a manutenção e também tinha acesso a análises 

dessa água. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Realçou também que só após a assinatura do protocolo, que aconteceu há quinze 

dias atrás, é que finalmente se formalizou um acordo com natureza jurídica relativo 

àquela água, porquanto anteriormente ninguém se preocupou com aquele abastecimento 

de água. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à questão da acusação da Câmara se estar a desresponsabilizar, 

esclareceu que, naturalmente, a Câmara quando responde a uma notícia responde por 

aquilo que tem jurisdição e aguarda pelo comunicado da entidade que é efetivamente 

responsável. Assim, no seu entender, a resposta do Comando é clara nessa matéria e 

voltou a frisar para que se leia o comunicado do PSD, para verem o erro que o PSD 

cometeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu na questão de a Câmara receber os relatórios 

sobre essa matéria, tendo o senhor Presidente respondido que desde que se assinou o 

protocolo receberam os relatórios e que a Praia Ambiente já fazia manutenção nessa 

rede há cerca de três anos. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que numa altura em que se verificou uma 

fuga enorme, a Praia Ambiente fez uma intervenção para regularizar essa fuga pois foi 

dito que não iriam assumir essa reparação para regularizar essa fuga. Posteriormente, 

houve a situação de um relatório do Comando Americano que foi comunicado, 

oficialmente, pelo Ministério da Defesa, na sequência, houve declarações públicas 

prestadas pela Praia Ambiente, nos órgãos de comunicação social, em que referia que 

teriam feito análises em alguns edifícios dentro da Base e que se tinha detetado chumbo 

na água. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Como o Ministério da Defesa comunicou esses resultados, a Praia Ambiente fez 

análises aleatoriamente em algumas casas e foi verificado que não havia presença nem 

de cobre nem de chumbo, sendo que nessa altura a justificação para esses materiais 

constarem na água tinha a ver com o facto de terem feito análises em canalização de 

água que não era usada. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (04/07) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA ÀS CONTAS DO 

MUNICÍPIO PARA 2018 – PROPOSTA: -----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/285, datada de 6 de março em curso, do Vereador 

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

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

 -------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais estipula no n.º 3 do artigo 76º que os 

documentos de prestação de contas das autarquias locais, das entidades intermunicipais 

e das entidades associativas municipais, que sejam obrigadas nos termos da lei, à 

adoção de contabilidade patrimonial, são remetidos ao órgão deliberativo para 

apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas 



 

 
Ata nº 7/2018 Página 12 de 18 
 

 

 

 

apresentados pelo Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, nos termos previstos na lei. ----------------------------------------------------------------  

 -------- 2. De acordo com o n.º 1 do artigo 77º o auditor externo, responsável pela 

certificação legal das contas, é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, de entre Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores 

Oficiais de Contas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Na sequência dos respetivos procedimentos legais de contratação pública de 

aquisição de serviços, nos termos do Código dos Contratos Públicos, foram consultadas 

três empresas de Revisores Oficiais de Contas, a saber, Horwath & Associados, SROC, 

Ldª; Victor José & Associados SROC Lda. e Santos Vaz, Trigo de Morais & 

Associados SROC, Lda. A firma Victor José & Associados SROC Lda não apresentou 

proposta, a firma Horwath & Associados, SROC, Ldª apresentou uma proposta no valor 

de 9.700,00€ (nove mil e setecentos euros) e a firma Santos Vaz, Trigo de Morais & 

Associados SROC, Lda apresentou uma proposta no valor de 9.500,00€ (nove mil e 

quinhentos euros) + IVA. Verifica-se assim que a proposta economicamente mais 

vantajosa é a apresentada pela empresa Santos Vaz e Trigo de Morais & Associados 

Lda., pelo valor de € 9.500,00€ (nove mil e quinhentos euros), valor ao qua será 

acrescido o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que: ---------------------------------------------------------  
 -------- 1. A Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a nomeação do 

Auditor Externo Santos Vaz e Trigo de Morais & Associados Lda., selecionado por 

procedimento de ajuste direto ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico 

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

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, tendo em conta que: ------  

 -------- a. No âmbito da natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que se 

pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em 

virtude dos pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato; -----  

 -------- b. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso a 

qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público para a execução dos 

serviços objeto do contrato.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os relatórios elaborados por estas 

empresas eram submetidos a reunião de Câmara para análise, tendo a Vereadora Paula 

Ramos respondido que são presentes anexos ao orçamento e também é presente o 

relatório da certificação das contas. ----------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------  
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 ---------- (05/07) PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL PARA QUATRO POSTOS DE TRABALHO ATRAVÉS DE 

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO: -------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/299, datada de 8 de março corrente, do Vereador 

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

 ---------- “Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2018 aprovado pela 

Assembleia Municipal de 19 de dezembro de 2017, torna-se necessário ocupar quatro 

postos de trabalho através de contrato de trabalho por tempo indeterminado, com as 

caraterísticas e descriminações abaixo mencionadas: -------------------------------------------  

 ----------  - Um Técnico Superior – licenciatura em Engenharia e Gestão do Ambiente, a 

ficar afeto à Divisão de Infraestruturas e Logística; ---------------------------------------------  

 ----------  - Dois Técnicos Superiores – licenciatura em Guias da Natureza, a ficarem 

afetos à Divisão de Infraestruturas e Logística; --------------------------------------------------  

 ----------  - Um Técnico Superior – Licenciatura em Engenharia Civil, a ficar afeto à 

Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território; ----------------------------------------  

 ---------- A necessidade de ocupar estes postos de trabalho prende-se com a falta de 

recursos humanos nas referidas áreas e Divisões. ------------------------------------------------  

 ---------- Atendendo a que não existe reserva constituída nesta Câmara Municipal nem 

na Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) 

para satisfação da presente necessidade de recrutamento para efeitos do disposto no 

artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril conforme resposta do INA, entidade gestora do 

sistema de requalificação, obtida através da consulta efetuada no dia 7 de março de 

2018, cuja cópia se anexa, proponho, nos termos do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, a abertura do procedimento concursal com vista às 

contratações acima referidas. Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30º da já referida Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia-se entre trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado, sendo que em caso de 

impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado, proceder-se-á ao recrutamento 

de trabalhadores sem relação jurídica de emprego público. ------------------------------------  

 ---------- Proponho ainda que os júris dos procedimentos concursais supra mencionados 

sejam os seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Técnicos Superiores – licenciaturas em Engenharia e Gestão do Ambiente 

e Guias da Natureza a ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e Logística: -------  

 ---------- Presidente -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chefe de Divisão de Infraestruturas e Logística – Madaíl Denise Ormonde 

Ávila ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vogais efetivos -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chefe de Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território – Manuel 

Adriano Maurício Ortiz (substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos); ---------  

 ---------- Técnica Superior – Elisabete Maria Rocha Martins da Costa Nogueira -----------  

 ---------- Vogais suplentes ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Técnica Superior – Anabela Gomes Vitorino Leal ------------------------------------  
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 ---------- Técnico Superior – Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes -------------------------  

 ---------- Técnico Superior – licenciatura em Engenharia Civil, a ficar afeto à 

Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território: -----------------------------------  

 ---------- Presidente -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Chefe de Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território – Manuel 

Adriano Maurício Ortiz ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vogais efetivos -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Técnico Superior – Paulo Manuel Lopes Nunes (substituirá a presidente nas 

suas faltas e impedimentos); -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Técnica Superior – Rita Lemos Borges -------------------------------------------------  

 ---------- Vogais suplentes ---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Técnica Superior – Anabela Gomes Vitorino Leal ------------------------------------  

 ---------- Técnico Superior – Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes.” -----------------------  

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

 

 

 ---------- (06/07) ALTERAÇÃO À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA – MODELO DE ESTRUTURA 

ORGÂNICA – PROPOSTA: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/356, datada de 21 de março em curso, do Vereador 

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

 ---------- “A 14 de maio de 2014 foi publicado no Diário da República, II série n.º 92, a 

Estrutura Orgânica e respetivo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 

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

 ---------- No entanto, verificou-se a necessidade de alterar a orgânica de forma a torná-la 

mais funcional evoluindo-se no sentido de melhorar a eficiência na operação e eficácia 

na gestão, prevendo-se para o efeito a alteração de alguns setores, bem como a criação 

de uma nova unidade orgânica. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36º, conjugado com o 

disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 25º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, proponho que se submeta à aprovação da Assembleia Municipal a nova 

estrutura organizacional.” ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação, salientando que a 

novidade neste documento é a criação da Divisão de Planeamento Estratégico e 

Relações Externas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola questionou qual o impacto financeiro da criação 

desta nova Divisão, ao que o senhor Presidente respondeu que é necessário ter um 

Chefe de Divisão e que dependendo do entendimento sobre a necessidade da função até 

poderia ser contratada uma prestação de serviços a um gabinete, o que sairia mais caro e 

que nas restantes questões e dentro de cada um dos setores há pessoal que já estava 

noutras divisões e que mudam, sendo ainda que também há necessidade de fazer crescer 

alguns setores nos próximos tempos. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola referiu que também constava no manifesto eleitoral 

do PSD a criação de um gabinete da empresa, bem como a criação de um gabinete de 
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relações externas, pelo que são favoráveis à criação quer de um quer de outro. Das 

relações externas entende que não há essa necessidade de ter uma pessoa no quadro, até 

porque não há reuniões com embaixadas todos os dias, porquanto sempre houve Praia 

da Vitória e Base das Lajes e nunca houve um tradutor na Câmara da Praia. Vê sim, em 

relação ao gabinete de relações externas, uma necessidade do ponto de vista da captação 

de mercados externos e da promoção do Município externamente. ---------------------------  

 ---------- Quanto ao gabinete da empresa referiu que são a favor da sua criação, 

sobretudo para facilitar e captar investimento, no entanto, o que lhes faz ficar um pouco 

em dúvida é a criação de mais uma divisão, ou seja, financeiramente é a Câmara a 

aumentar os seus custos com pessoal, o que não lhes parece razoável. -----------------------  

 ---------- Referiu ainda, que entendem, por exemplo, que o Gabinete de Relações 

Externas poderia estar afeto ao Gabinete da Presidência, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que isso não acontecia porquanto não queriam dar um cunho político ao 

Gabinete. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola realçou que no documento foi utilizado um 

argumento que, na sua opinião, não lhe parece bem e tem a ver com as relações externas 

com a República, porém, não considera a república como um elemento de relação 

externa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda sobre esta matéria, o senhor Presidente explicou que quando se tem, ao 

nível das relações, contatos tão intensos e mais frequentes como tem acontecido nos 

últimos tempos, há necessidade de haver trabalho técnico preparado antecipadamente. ---  

 ---------- Relativamente às contratações por avença esclareceu que, por vezes, também 

fica mais caro e tem ainda a ver com a questão da confiança como por exemplo, não se 

pode fazer acompanhar por um tradutor em que não haja um mínimo de vínculo e 

responsabilidade para com a Câmara Municipal, para ter uma conversa confidencial.-----   

 ---------- Concluiu dizendo que, no seu entender, é fundamental a Câmara desenvolver 

um trabalho ao nível da diplomacia, quer quanto ao Porto, quer quanto à Base, quer 

ainda ao nível do Governo da República, organizando devidamente a documentação, 

para além de que muitas outras câmaras já têm Divisões de Planeamento Estratégico, 

entre outras. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola declarou que os Vereadores do PSD iam abster-se 

exatamente pela questão de serem a favor da criação do Gabinete da Empresa e do 

Gabinete de Relações Externas, mas não serem a favor da forma como está aqui 

apresentada, nomeadamente pela criação de uma nova Divisão. ------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea a), do n.º 2 do 

artigo 35º, conjugado com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 25º, ambos da 

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (07/07) NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE 

PESSOAL 2018, DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS 
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TERMOS DO ARTIGO 29º LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO - ALTERAÇÃO - 

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

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/357, datada de 21 de março corrente, do Vereador 

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

 ---------- “Nos termos do artigo 29º Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, os mapas de pessoal constituem uma 

ferramenta de gestão de Recursos Humanos, nomeadamente no que se refere a uma 

planificação de atividades necessárias ao cumprimento da missão a que se destina a 

entidade. Este mapa de pessoal constitui parte integrante do Orçamento devendo todas 

as despesas com os respetivos Recursos Humanos estar nele previstas. ----------------------  

 ---------- Assim, e dando cumprimento ao estipulado na Lei, foi aprovado em 

Assembleia Municipal de 19 de dezembro de 2017, o Mapa de Pessoal com os postos de 

trabalho que esta Câmara Municipal considerou essenciais para o desenvolvimento das 

respetivas necessidades. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, verificou-se a necessidade de se proceder à contratação por tempo 

indeterminado de indivíduos nas seguintes áreas: ------------------------------------------------  

 ---------- - 2 Assistentes Técnicos – a ficarem afetos à Divisão de Planeamento 

Estratégico e Relações Externas; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Técnico – a ficar afeto à Divisão Administrativa e Jurídica; -------  

 ---------- - 2 Assistentes Operacionais – na área funcional de Cantoneiro, a ficar afeto à 

Divisão de Infraestruturas e Logística. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta a nova orgânica, proposta pela CMPV, propõe-se também a 

previsão de um Chefe de Divisão, para preencher o lugar de Chefe da Divisão de 

Planeamento Estratégico e Relações Externas. ---------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o acima descrito propõe-se a alteração do Mapa de Pessoal para 

2018, conforme Mapa de Pessoal que se encontra em anexo.” ---------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola declarou que iriam manter exatamente o mesmo 

critério, ou seja, o que disseram no ponto anterior aplica-se a este ponto, não 

concordando com a criação da nova Divisão, mas concordando que se crie os outros três 

postos de trabalho relativamente a esta matéria. --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas a) e o), do n.º 

1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 29.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (08/07) COFIT – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DOS 

AÇORES – AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE 

ESTÁTICA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS: ------------------------------  

 -------- Ofício n.º 6/2018, remetido por email a 10 de março corrente, do COFIT – 

Comité Organizador de Festivais da Ilha Terceira, solicitando, para efeitos de 

divulgação do FOLK AZORES - Festival Internacional de Folclore dos Açores, que se 
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realizará no período compreendido entre 12 e 19 de agosto, autorização para colocação 

de publicidade estática e isenção do pagamento das respetivas taxas. ------------------------  

 -------- Informação datada de 12 de março em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, Sr.ª Elisabete Costa, do seguinte teor: -----------------------------------------------  

 -------- “O Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira, vem 

requerer a esta Câmara Municipal autorização para colocação de publicidade estática, 

que se traduz em cerca de 15 cartazes alusivos ao Festival Internacional de Folclore 

dos Açores, que decorrerá no período compreendido entre 12 e 19 de agosto de 2018, 

pretendendo que a colocação dos mesmos seja a partir de meados de julho, em locais 

do nosso Concelho, de modo a que seja divulgado, a toda a população da ilha Terceira 

e, à semelhança de anos anteriores solicitam a isenção de pagamento de taxas. Mais 

requerem que esta Câmara Municipal não proceda à recolha do material de divulgação, 

dado que o mesmo será reutilizado no ano seguinte, evitando deste modo custos 

acrescidos no orçamento destinado à divulgação do evento e assumindo a total 

responsabilidade por retirar os referidos cartazes, após a conclusão do evento. -------------  

 -------- Tenho a informar que nos anos anteriores os referidos cartazes foram 

colocados nos seguintes locais: Zona da Marina, junto às escadas de aceso à 

Avenida Álvaro Martins Homem; Largo da Batalha; Zona Verde; Parque de 

Estacionamento junto ao antigo campo de futebol e Largo da Luz junto ao tribunal 

velho. Deverá o Cofit ser alertado que não é autorizada a colocação de cartazes nos 

postes de iluminação pública, tendo em conta o disposto na b), do nº2 do artigo 7º do 

Regulamento Municipal de Publicidade e em Estrada Regional, uma vez que carece de 

parecer da SRTT, bem como nos sinais de trânsito. ---------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto e salvo melhor opinião uma vez que o Comité 

Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira é uma Instituição de Utilidade 

Pública e tendo em consideração que solicitam a isenção das taxas, o referido pedido 

deverá ser presente em reunião camarária, uma vez que nos termos da a) nº2 do 

artigo 5º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, podem estar 

isentos de taxas as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 

administrativa.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação da 

publicidade estática do Festival e isentar as respetivas taxas nos termos da alínea 

a), do nº2, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 dezanove horas e 

cinquenta 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: _________________________________________ 

 

 

 


