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ATA Nº 9 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina 

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

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

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, no edifício da 

Casa do Povo da Fonte do Bastardo, sito ao Império, n.º 62, freguesia da Fonte do 

Bastardo, deste Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal, o senhor 
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Presidente questionou se, do público presente, alguém pretendia colocar questões à 

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

 -------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Júlia Faria, 

interveio agradecendo a todo o elenco camarário pela iniciativa de reunir em todas as 

freguesias, recebendo os seus munícipes, bem como se inteirando dos seus problemas e 

anseios. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

 -------- Relativamente ao contrato ARAAL celebrado com o Governo Regional, sobre a 

requalificação integrada de parte das infraestruturas que deixaram de ter uso militar, o 

Vereador Rui Espínola solicitou mais informação quanto a esta situação, indagando 

acerca da responsabilidade da Câmara na matéria e sobre qual a participação que a 

mesma terá na obra. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que esse esclarecimento foi prestado na sessão da 

Assembleia Municipal e que o que se disse nessa altura foi que o contrato ARAAL se 

refere à parte da via pública militar que passa para o domínio público, sendo 

responsabilidade da Câmara Municipal proceder à substituição da rede de águas, que é 

militar, para a rede civil, sendo que o processo dessa obra já está a ser preparado pela 

Praia Ambiente mediante a elaboração do concurso público e respetivo programa. A 

componente da responsabilidade do Governo Regional constitui uma forma de apoio à 

Câmara Municipal, assumindo uma parte do valor da obra cujo custo não é da total 

responsabilidade da Câmara; nessa perspetiva vê com agrado esse contrato ARAAL 

que, felizmente, é uma solução bastante positiva e célere para o município. ----------------  

 -------- Salientou ainda que, na sua opinião, este é um processo exemplar e raro pois, 

apesar de a Câmara ainda não ter o concurso público e respetivo programa prontos, o 

contrato ARAAL já está assinado, ao contrário do que habitualmente acontece. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a sua dúvida não incide propriamente 

sobre isso mas sim sobre o objeto do contrato, uma vez que o que está escrito neste não 

corresponde exatamente ao que o senhor Presidente acabou de referir, uma vez que o 

objeto do contrato é a requalificação integrada de parte das infraestruturas que deixaram 

de ter uso militar ou civil norte-americano, no âmbito do projeto Terceira Tech Island, 

valorizando e potenciando essas infraestruturas por forma a torná-las atrativas à 

instalação de empresas da área das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, 

não fala de requalificação de vias públicas, nem de águas, mas sim de infraestruturas e 

esse é um termo muito vago que leva a que se coloque dúvidas sobre isso. -----------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente reforçou que se o apoio vem para a 

Câmara é porque é na área da sua competência, pelo que o apoio se destina àquilo que a 

Câmara vai fazer no âmbito das suas competências. ---------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola abordou também outro contrato ARAAL, assinado este 

mês, referente ao financiamento da Academia do Código, referindo que no âmbito deste 

contrato a Câmara fica com uma função exigente tendo em conta que no mesmo consta 

o financiamento da Academia do Código e a captação de empresas tecnológicas para se 

instalarem num HUB Tecnológico a construir. Face a essa situação questionou como é 

que a Câmara está a gerir este processo e como tenciona fazer para captar empresas 

tecnológicas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta questão o senhor Presidente realçou que este é mais um 

caso que considera exemplar, porquanto já terminou a primeira turma da Academia de 

Código, com vinte alunos, no âmbito de um projeto cuja concretização muitos 

duvidavam, e cujos alunos, após terminarem o curso, já conseguiram emprego em 

empresas que se vão instalar no Terceira Tech Island e na Praia da Vitória. No mês de 

abril teve início a segunda fase da Academia de Código com mais uma turma de vinte 

alunos, sendo que este projeto quer no Fundão, quer em Lisboa, granjeou bastantes 

resultados, pelo que é com agrado que a Câmara assumiu mais competências no âmbito 

da cooperação com o Governo nessa matéria. ----------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que na primeira Academia de Código a Câmara assumiu 

responsabilidades a expensas próprias e neste caso fortaleceu-se a cooperação com o 

Governo Regional. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à captação de empresas esclareceu que o que consta do contrato ARAAL 

é fazer a formação com vista à captação e que, para essa captação, existe uma entidade 

do Governo Regional, com responsabilidade nessa área e que é a Sociedade de 

Desenvolvimento Empresarial dos Açores e, como sempre, a Câmara da Praia estará ao 

lado de todas as entidades, bem como de todos os empresários no intuito de se fixarem 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que é benéfico que o processo esteja a 

correr bem e que todos os alunos tivessem emprego, pois isso só seria bom para o 

Concelho, muito embora tenha dúvidas que os alunos estejam todos empregados, 

porquanto tem conhecimento de algumas pessoas que fizeram o curso e ainda não estão 

empregadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que se refere ao parque empresarial das Lajes, o Vereador Rui Espínola 

questionou como está a decorrer esse processo e se a Câmara já adquiriu os terrenos 

para esse fim ou se ainda está a adquirir, tendo o senhor Presidente respondido que 

também no âmbito da sessão da Assembleia Municipal explicou que o valor que estava 

inscrito no orçamento era para se ir avançando, no processo de aquisição de terrenos os 

quais têm vindo a ser adquiridos faseadamente e com o valor pago a cem por cento pela 

Câmara Municipal. Entretanto, a Câmara já tem a candidatura do parque empresarial da 

vila das Lajes aprovado, o que permitiu um reforço do orçamento por via da aprovação 

dessa candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que existe um calendário faseado de aquisição de terrenos e 

que a intenção é acelerar esse processo, sendo que a postura da Câmara Municipal é no 

sentido de primeiro avançar pela compra e não pela expropriação, por ser um processo 

mais pacífico e que não cria problemas com a população. Por outro lado, os processos 
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para elaboração das escrituras, nos seus prazos e na sua execução, não dependem apenas 

da Câmara Municipal, atendendo a que existem muitos casos de heranças indivisas, 

entre outros, o que torna o processo mais moroso do ponto de vista do notariado. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se o senhor Presidente tinha uma ideia 

aproximada da percentagem de terrenos adquiridos até ao momento, ao que o senhor 

Presidente respondeu que, em termos de valor, foram adquiridos trinta por cento dos 

terrenos até ao momento. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou também o Vereador Rui Espínola se esses terrenos são rústicos e se 

os preços de compra já estão acordados, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido 

que os terrenos são matos e que foi feita uma avaliação para fixação dos preços de 

compra. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que foi feita uma avaliação para efeitos de 

expropriação, caso não se chegue a acordo. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que a sua dúvida tem a ver com a 

possibilidade de alguns proprietários derrubarem os matos e tentarem fazer terrenos 

agrícolas para, porventura, poderem valorizar o terreno, tendo a Vereadora Paula Ramos 

respondido que tal não é possível, porquanto foi feito um relatório de avaliação, nos 

termos do Código de Expropriações, precisamente para, no caso de não havendo acordo, 

se partir para o processo de expropriação. ---------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que o que pode acontecer é que caso não haja 

acordo para a compra e venda se verifique a necessidade de avançar para o processo de 

expropriação, tal irá atrasar a feitura do parque. --------------------------------------------------  

 

 -------- Quanto ao Fundo Social Municipal, o Vereador Rui Espínola perguntou se 

continua a não haver reforço do mesmo, ou seja, se o Governo da República continua a 

entender que a Câmara Municipal da Praia da Vitória não reúne os requisitos para 

reforço desse Fundo Social e se a Câmara obteve alguma resposta sobre esta matéria, 

tendo o senhor Presidente respondido que não obteve qualquer resposta, sendo que a 

notícia que saiu naturalmente terá a ver com uma alteração da lei. No entanto, 

esclareceu que, como já estão a ser feitos contatos prévios para a próxima reunião da 

Comissão Bilateral, lateralmente estão a tratar deste assunto. ----------------------------------  

 -------- Em suma referiu que, relativamente ao Fundo Social Municipal e no âmbito da 

notícia divulgada, não percebe a razão da mesma, tendo em conta que esse assunto tem 

de ser tratado em sede de orçamento, pelo que para este ano já não é possível, tendo sim 

de ser trabalhado para o orçamento do próximo ano. --------------------------------------------  

 

 -------- Em referência ao índice de transparência, o Vereador Rui Espínola perguntou 

para quando está prevista a requalificação do sítio da Câmara na internet, por forma a 

melhorar o referido índice, ao que o senhor Presidente esclareceu que após fazer uma 

pesquisa sobre a matéria concluiu que as Câmaras melhor posicionadas são as que têm 

sítios de internet novos e nesse sentido a Câmara da Praia já incluiu um novo portal na 

candidatura no âmbito da “Smart City”. Para além da questão do sítio existem outras 

questões que, em princípio, e para a Assembleia Municipal de Junho, a Câmara já estará 
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em condições de levar algumas a deliberação, nomeadamente, a de ter um provedor do 

munícipe, um regulamento de ética, ou seja, um conjunto de algumas situações. ----------  

 -------- Esclareceu ainda o senhor Presidente que este ano não será possível ter o 

processo do sítio concluído, porquanto o mesmo está incluído num concurso público 

internacional e isso tem de ser bem trabalhado. --------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu nota dos últimos dezoitos dias, em que 

esteve ausente, primeiro com a delegação da Câmara Municipal na habitual visita às 

comunidades emigrantes nos Estados Unidos e no Canadá, cuja agenda, na sua opinião, 

foi bastante intensa, sendo que a agenda lateral foi muito importante. ------------------------  

 -------- Prosseguiu dando conhecimento de alguns contatos que estabeleceram com 

empresários de origem açoriana. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou também que, após essa deslocação, a convite do senhor Presidente do 

Governo Regional, acompanhou uma delegação que se deslocou ao Brasil no âmbito da 

comemoração dos duzentos e setenta anos de Florianópolis, cidade irmã da Praia da 

Vitória. Na comitiva estavam integrados: o senhor Presidente do Governo Regional, os 

senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, 

que também são geminadas com Florianópolis, bem como três Deputados da 

Assembleia Legislativa Regional. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que Florianópolis, para além da questão da arquitetura, tem 

um conjunto de tradições açorianas muito fortes, pela forma como mantêm os edifícios, 

a língua, as expressões, as rendas, o Espírito Santo, as igrejas, os impérios e a forma 

como se definem açorianos é impressionante considerando que se está a falar de pessoas 

que são de sétima e oitava geração de açorianos e que, na maior parte dos casos, nunca 

vieram aos Açores. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que em São Paulo a comunidade de emigrantes era 

maioritariamente de São Miguel mas no Rio de Janeiro havia uma comunidade grande 

de emigrantes oriundos da Praia da Vitória e da Ilha Terceira, cuja Casa dos Açores foi 

fundada por Vitorino Nemésio. Considerando que esta casa foi fundada por um 

praiense, teve a oportunidade de intervir, sendo que neste local, quer do ponto de vista 

popular, quer do ponto de vista de investigação, Vitorino Nemésio é um grande 

“cartaz”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que esses contatos são efetivamente muito 

importantes e todos anseiam que possam dar alguns “frutos”, sobretudo em termos 

económicos, para além dos contributos do ponto de vista social que são sempre muito 

importantes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente salientou que, no seu entender, a deslocação aos Estados 

Unidos e Canadá terá mais benefícios económicos, nomeadamente de investimento na 

compra de casas no Concelho, por parte dos emigrantes. A questão do Brasil é distinta e 

aí não se pode esperar contributos na perspetiva económica, provavelmente mais na 

perspetiva do turismo. --------------------------------------------------------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/09) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 23 de abril 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 23 de abril 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/09) EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DE ACESSOS E 

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

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

 -------- Presente o parecer, datado de 9 de abril em curso, do Chefe da Divisão de 

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

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

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

Ribeira, nomeadamente construção de uma passagem hidráulica nas Beiras, 

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

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

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

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

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

empreiteiro não concluísse os trabalhos dentro do prazo estipulado em contrato, como 

sejam uma avaria na Central de Betão que originou atrasos na execução dos muros de 

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

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

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

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

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

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

 -------- A empresa, devido a diversos contratempos já solicitou uma prorrogação de 

prazo de 128 dias, solicitando agora nova prorrogação de 67 dias, apontando a data de 

30 de maio como nova data de conclusão dos trabalhos. Os motivos invocados para esta 
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nova prorrogação prendem-se com a ocorrência de elevada e anormal precipitação que 

condicionaram os trabalhos dificultando a circulação nas vias de acesso à frente de 

trabalhos e no leito da ribeira. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que as causas apresentadas pelo empreiteiro são reais e que houve 

diversos dias em que não foi possível efetuar quaisquer betonagens devido às condições 

atmosféricas o que originou atrasos nos trabalhos e que estas circunstâncias não podem 

ser imputáveis diretamente ao empreiteiro, somos de parecer, que poderá ser concedida 

a prorrogação de prazo agora requerida.” ---------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que este era o segundo pedido 

de prorrogação desta empreitada, sendo que esta prorrogação não acarreta custos para a 

Câmara e caso não se aceitasse o pedido em causa, aí sim teria de se fazer um novo 

concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou quem é que assume a despesa com a 

fiscalização durante esta prorrogação, tendo o senhor Presidente respondido que a 

despesa com a fiscalização corre por conta do empreiteiro, conforme o Código dos 

Contratos Públicos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se essa prorrogação não implica qualquer 

despesa para o Município, ao que o senhor Presidente respondeu negativamente. ----------  

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

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

 -------- A Vereadora Raquel Borges não participou na discussão nem na votação, 

nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, conjugado com os artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. -----------------  

 

 

 ---------- (03/09) CONCESSÃO POR AJUSTE DIRETO DA LOJA N.º 2 DO 

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

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/509, datada de 10 de abril corrente, da Vereadora 

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

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

 ---------- A hasta pública realizada no dia 8 de março de 2018 para a concessão das lojas 

2 e 4 do Mercado Municipal da Praia da Vitória ficou deserta; --------------------------------  

 ---------- De acordo com o artigo 17º do  Regulamento do Mercado Municipal da Praia 

da Vitória, no caso da hasta pública ficar deserta a Câmara poderá, no prazo de 60 dias, 

proceder à concessão por ajuste direto, desde que se mantenha o objeto inicialmente 

previsto;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Cooperativa de Artesanato “Terceira Arte” vem solicitar à Câmara que lhe 

seja concessionada a loja n.º 2 do Mercado Municipal para a venda de artesanato. --------  

 ---------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere adjudicar por ajuste direto a loja 

n.º2 do Mercado Municipal à Cooperativa de Artesanato “Terceira Arte” e aprove a 

minuta do contrato elaborado pelo oficial público, o qual faz parte integrante da 

presente proposta.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (04/09) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/504, datada de 10 de abril em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que se mostra pertinente ajustar o Regulamento do Fundo de 

Maneio às necessidades atuais de funcionamento dos serviços municipais. 

Propõe-se à Câmara Municipal, nos termos do ponto 2.9.10.1.11 do POCAl – Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 

14 de setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-

A/2002 de 5 de abril, pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015 de 11 de setembro, a aprovação do Regulamento do Fundo de Maneio, cuja 

redação consta em anexo.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 ---------- (05/09) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA – PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/525, datada de 16 de abril em curso, da Vereadora 

em Exercício da Presidência, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------  

 ---------- “Considerando a importância das festas tradicionais nas freguesias e vila do 

Concelho da Praia da Vitória, onde a expressão da cultura e tradições está enraizada nas 

populações e constitui atualmente um potencial do desenvolvimento turístico; -------------  

 ---------- Considerando o esforço, trabalho e dedicação das comissões de festas, que 

regularmente enfrentam fortes desafios quer na sua constituição, quer na concretização 

dos programas festivos; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o disposto no artigo 8.º do Regulamento Municipal de Apoio às 

Festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória em 4 de dezembro de 2017 

e 19 de dezembro de 2017, respetivamente; ------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), 

do n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, os apoios previstos no 

quadro anexo ao relatório emitido pela comissão de análise nomeada para o efeito, no 

valor total de 18.320,00 € (dezoito mil trezentos e vinte euros), bem como minuta dos 

respetivos contratos programa, documentos que são parte integrante da presente 

proposta.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que estas são as candidaturas 

de todas aquelas festas que já têm a sua comissão organizadora e entregaram a 

documentação necessária. A partir desta altura todas as candidaturas que surgirem 

seguem os trâmites normais e a Câmara vai deliberando caso a caso. ------------------------  

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

 

 



 

 
Ata nº 9/2018 Página 9 de 11 
 

 

 

 

 -------- (06/09) ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ANUAL À 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PRAIA 

DA VITÓRIA - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/533, datada de 17 de abril em curso, do Vereador 

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

 -------- “A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória 

solicita um apoio financeiro do Município, à semelhança de anos anteriores, para fazer 

face às despesas de funcionamento da mesma. ---------------------------------------------------  

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

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

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

 -------- Considerando que o serviço prestado pelos Bombeiros é um serviço público; -----  

 -------- Considerando que o município, de acordo com a disponibilidade financeira anual 

tem vindo promover acordos de cooperação financeira com vista a apoiar a Associação 

nos seus encargos de exploração e com aquisição de bens e serviços de investimento; ----  

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

da Vitória é uma Associação sem fins lucrativos e pessoa coletiva de utilidade pública. --  

 -------- Considerando que a entidade em causa têm a sua situação tributária e 

contributiva regularizada, nesta data, conforme documentos que constam no Sector 

Financeiro e Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho para o efeito e nos termos do disposto na (alínea u), do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio anual de € 30 

000,00 (trinta mil euros), como cooperação financeira de apoio às atividades de 

exploração, com a contrapartida de disponibilização e prestação de serviços diversos, no 

âmbito das Festas do Concelho mediante celebração do respetivo contrato programa. ----   

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2018.” -----------------  

 ---------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente informou que este ano o apoio 

tem um aumento de cinco mil euros, sendo que anteriormente o apoio concedido era de 

vinte e cinco mil euros, valor esse que já é acima do montante padrão que a Associação 

Regional de Bombeiros dos Açores defende, mas que se justifica considerando que a 

Associação de Bombeiros da Praia da Vitória tem feito um excelente trabalho, 

principalmente por via do voluntariado. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os Bombeiros ficam com o 

compromisso de prestarem apoio às Festas do Concelho de forma gratuita, tendo o 

senhor Presidente respondido afirmativamente. --------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente acrescentou que, paralelamente, é atribuído um apoio 

anual aos Bombeiros Voluntários para suportar os encargos com os seguros dos 

bombeiros, apoio esse que não é submetido a deliberação de Câmara, mas decorre da 

lei. ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola destacou que o concelho da Praia da Vitória só tem 

de dar valor por ter a Associação de Bombeiros que tem, porquanto esses trinta mil 

euros não seriam suficientes se o Município tivesse de assegurar esse serviço, tendo o 
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senhor Presidente esclarecido que essa é também uma competência do Serviço Regional 

de Proteção Civil. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Raquel Borges, no âmbito do assunto de proteção civil, 

questionou se alguma freguesia do concelho da Praia da Vitória demonstrou interesse 

em começar a introduzir, na sua freguesia, o conceito de unidade local de proteção civil, 

ao que o senhor Presidente respondeu que isso ainda não aconteceu e que atualmente 

estão a ser desenvolvidos trabalhos preparatórios com o Serviço Regional de Proteção 

Civil e que houve também um exercício, bem como uma formação. Para além disso 

realizou-se também a reunião do Conselho Municipal de Segurança, onde estiveram 

presentes os representantes das Juntas de Freguesia, na qual até se abordaram mais as 

questões de trânsito do que de segurança, sendo que essa é uma questão em que tem de 

se insistir com as Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Raquel Borges esclareceu que a Proteção Civil deu indicações 

claras de que essas unidades locais, a serem criadas, serão criadas pela Junta de 

Freguesia, ou seja, parte da própria Junta tentar criar isso na sua freguesia, mas caso 

houvessem alguns conselhos e indicações de como criarem essas unidades, seria mais 

fácil e provavelmente o Serviço Regional de Proteção Civil da Câmara da Praia poderia 

tentar recolher essa informação junto da Proteção Civil e passá-la às Juntas de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente, ainda no âmbito dos apoios aos Bombeiros, disse que os 

Bombeiros é que têm a delegação da gestão, através de protocolo, dos nadadores-

salvadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola questionou se teremos nadadores-salvadores a tempo 

do início da época balnear que se vai iniciar a um de junho, tendo o senhor Presidente 

respondido que a sua expetativa é que assim seja. -----------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Raquel Borges inquiriu se existem perspetivas para que haja 

menos pó no areal, tendo o senhor Presidente respondido que para este ano é impossível 

isso acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezanove horas, pelo 
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que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º Senhor 

Presidente e pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------------------------  

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


