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ATA Nº 13   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Maria José Machado da Rocha Nunes, em 

substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, 

Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Rui Miguel 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, Maria Nélia Brito Nunes e Rui Miguel Mendes Espínola. ---------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na Casa do Povo 

do Porto Martins, sita no Largo do Comendador Pamplona, n.º 50, freguesia do Porto 

Martins, 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, Maria José Machado da 

Rocha Nunes, em substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

Lemos Borges, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel Silva Borges, em 

substituição de 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. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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 -------- 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 Porto Martins, questionou se alguém tinha alguma questão a colocar à 

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

 -------- O senhor Francisco Orlando Fernandes expôs a situação de um terreno que 

dispõe, numa zona de mato, na freguesia do Porto Martins, que loteou na altura das 

medidas preventivas, onde pretende construir umas pequenas casas, e questionou qual a 

possibilidade disso acontecer, considerando que teve conhecimento que na Caparica, na 

freguesia dos Biscoitos, também já construíram numa zona de mato idêntica. --------------  

 -------- O senhor Presidente questionou se essa área está integrada na zona loteada ou é 

uma área não loteada, tendo o senhor Francisco Orlando Fernandes respondido que a 

área em causa está integrada na parte rústica.-----------------------------------------------------  

 -------- De seguida o senhor Presidente explicou que nestas circunstâncias não é possível 

dizer se é possível, ou não, construir, ou seja, sem analisar quer o PDM – Plano Diretor 

Municipal -, quer a planta de localização e acrescentou que não é possível comparar esta 

situação à da Caparica, tendo em conta que esta zona fica fora da área de proteção dos 

Biscoitos, sendo que, no Porto Martins a situação é distinta pois existem algumas 

proteções; sugeriu, porém, ao senhor Francisco Orlando Fernandes que se dirigisse aos 

serviços de obras da Câmara com a planta de localização desse terreno rústico, a fim de 

se verificar qual a situação do mesmo, porquanto as medidas preventivas já não estão 

em vigor e no âmbito do novo PDM serão feitas algumas alterações, apesar de 

desconhecer se estas alterações incluem a situação em causa. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos esclareceu que com base nos dados fornecidos iria 

saber o ponto de situação e, posteriormente, daria alguma informação sobre o processo. -  

 

 -------- Seguidamente usou da palavra o senhor Manuel Humberto Pereira louvando a 

iniciativa de uma reunião pública mas salientando que ficava chocado por ser esta a 

primeira vez que um Presidente de Câmara vinha à sala da Casa do Povo do Porto 

Martins para dialogar com o povo. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu relembrando alguns factos históricos ocorridos na freguesia do Porto 

Martins, nomeadamente que, há quatrocentos anos, os Presidentes de Câmara da Vila de 

São Sebastião, Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, reuniram nesta mesma Freguesia, 

para traçarem as estradas à beira-mar. -------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, também, as dificuldades financeiras da Casa do Povo e solicitou o 

apoio da Câmara para esta instituição. -------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a Casa do Povo relatou uma situação ocorrida, no ano passado, que 

tinha a ver com o facto de se ter feito uma tasca junto à dispensa do Império do Porto 

Martins e, sendo este um local mais amplo, prejudicou o negócio do bar da Casa do 

Povo. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que teve conhecimento da necessidade de serem retirados os 

balouços que se encontram nesta Freguesia, por ser exigido um seguro e, apesar de 

desconhecer o que realmente se está a passar, lamentou que os mesmos sejam retirados, 

tendo em conta que muitos adultos levam as suas crianças àquele espaço. ------------------  
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 -------- Quanto às tascas que se instalam no Porto Martins por altura do Carnaval, 

referiu que compreende que todos necessitam de fazer o seu negócio, mas tudo o que 

essas tascas vendem, a Casa do Povo também vende. -------------------------------------------  

 -------- Sobre a tasca junto à dispensa do Império, por altura das festas do Porto Martins, 

sugeriu que fosse cedido um espaço em frente ao Salão para que fosse instalada a tasca 

em questão, porque tudo isso gerou uma situação muito desagradável. ----------------------  

 -------- No âmbito desta intervenção, o senhor Presidente informou que também 

estiveram reunidos com o senhor Presidente da Casa do Povo, o qual salientou essa 

questão da tasca, sendo que, sobre a mesma, a lei é clara quanto às distâncias em que 

não pode haver uma tasca junto de um espaço que é licenciado, para além de que essa 

preocupação foi ainda manifestada pela Junta de Freguesia; no entanto e na sua opinião, 

será possível haver um entendimento para resolução da situação. -----------------------------  

 -------- Relativamente aos balouços confirmou que existe uma lei nacional que obriga a 

que todos os balouços tenham um seguro, cujo valor é bastante considerável, sendo que, 

recentemente, teve lugar uma fiscalização a todos os balouços do Concelho, inclusive 

aos que são propriedade da Câmara, fiscalização essa que é muito detalhada e 

pormenorizada; portanto, todos os balouços que estiverem em condições, têm de ter 

seguro e os que não estiverem em condições, convém que sejam retirados por questões 

de segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a Casa do Povo referiu que o senhor Presidente da mesma solicitou alguns 

apoios logísticos relativamente a tintas e infraestruturas, que a Câmara vai apoiar, a fim 

de se encontrar uma solução para recuperar o edifício. -----------------------------------------  

 -------- Ainda quanto à tasca esclareceu que esse assunto está a preocupar toda a gente, 

pelo que terá de encontrar uma solução para resolver a situação com bom senso. ----------  

 -------- Seguidamente pediu a palavra o senhor Francisco Orlando Fernandes para dizer 

que, no que concerne à tasca, era de opinião contrária à do senhor Manuel Humberto 

Pereira, considerando que sempre se fez uma tasca naquele local e que esta nunca afetou 

o negócio da Casa do Povo uma vez que, por altura das touradas, a afluência de público 

é tanta que a Casa do Povo não consegue atender todas as pessoas. --------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou como fica a questão dos balouços, ao 

que o senhor Presidente respondeu que o terreno e os balouços são propriedade da Casa 

do Povo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia do Porto Martins usou então da 

palavra para dizer que, no respeitante aos balouços, foi reconhecido pela própria Casa 

do Povo que os mesmos não tinham condições, pelo que o problema não foi só o 

seguro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins solicitou informação relativamente à visita do 

senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, considerando que teve conhecimento de 

algumas declarações do mesmo que, no seu entender, foram um pouco desagradáveis, 

como por exemplo, em relação à questão de Santa Rita; assim, pretende saber o que é 

que o senhor Presidente retém da visita do senhor Ministro e, também, em relação à 

cedência dos terrenos do porto, quais foram as conclusões retiradas, bem como o que 

resultou em termos de compromissos. -------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente informou que receberam o senhor Ministro para 

inauguração do Miradouro da Boavista, sendo que, o mesmo também apresentou um 

projeto denominado “Costa Segura”, com aplicação aqui na Praia da Vitória. Este 

projeto surge na sequência de um naufrágio na Figueira da Foz, há dois anos atrás, e 

está a ser replicado um pouco por todo o País, sendo que este projeto garante muita 

segurança à entrada da barra na Praia da Vitória. ------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à questão do Centro de Defesa do Atlântico, referiu que o 

senhor Ministro vai estar com a equipa coordenadora para a criação do edifício, a fim de 

prepararem o respetivo caderno de encargos tendo em conta as necessidades do edifício 

para a sua finalidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos assuntos em agenda, esclareceu que, quanto à 

descontaminação e, neste momento, está a ser iniciado um trabalho exaustivo do LNEC 

– Laboratório Nacional de Engenharia Civil -, sobre aquilo que já foi feito e também da 

identificação de eventuais locais contaminados na sequência da denúncia do senhor 

Orlando Lima, sendo que o Governo tomou a iniciativa de fazer essa reavaliação. --------  

 -------- Quanto ao porto dos americanos e aos terrenos, referiu que o processo se 

encontra no mesmo ponto de situação, ou seja, está a colher os pareceres das entidades 

norte-americanas, pelo que, neste momento, a pressão tem de ser feita junto dos Estados 

Unidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a Santa Rita disse que, na sua intervenção, salientou essa questão, 

no sentido do Ministério da Defesa, de alguma forma, rever o processo que se encontra 

na génese deste caso, ou seja, de rever no histórico para, eventualmente, se encontrar 

algum documento que ajude a desbloquear a situação; porém e com o devido respeito, 

aquilo que o senhor Ministro e o Tribunal dizem é que se trata de um conflito entre 

privados. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins destacou que, conforme referiu e concorde-se ou 

não com a posição do senhor Ministro, na sua opinião, foi um ato quase de sobranceria 

porque, mais uma vez, se tenta reivindicar junto do senhor Ministro aquilo que são as 

preocupações locais e o mesmo, sem qualquer pudor, diz o que quer, num ato de total 

desrespeito; assim sendo, defendeu, mais uma vez que, a tal postura diplomática que o 

senhor Presidente disse e, muito bem, que ia assumir desde o início, não produz 

resultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente discordou da Vereadora Cláudia Martins, dando como 

exemplo a recente inauguração num terreno que sempre esteve ocupado pelas forças 

navais, onde já existiu um farol e que atualmente tem outra subfunção. ---------------------  

 -------- Quanto à descontaminação proferiu que nunca se fez tanto como se está a fazer 

atualmente, com tanta denúncia sobre eventuais espaços contaminados e 
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independentemente da razoabilidade dessas denúncias, o facto é que se assumiu fazer 

um estudo exaustivo sobre essa matéria, aliás o primeiro que é suportado pelo Governo 

da República. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência ao porto dos Americanos, salientou que o senhor Ministro já havia 

dito que, da parte da República e se os americanos concordassem, não haveria 

problema, pelo que se aguarda a decisão dos mesmos. ------------------------------------------  

 -------- Sobre Santa Rita referiu que o que o Município solicitou e aquilo em que, neste 

momento, o Ministério da Defesa pode ajudar, é analisar a documentação histórica que 

tem referente ao processo, sendo que ficou o compromisso do Município também ceder 

a documentação que dispõe; no entanto e à semelhança daquilo que foi dito pelo senhor 

Ministro, a solução para aquele processo, será chegar-se a um acordo entre os 

proprietários dos terrenos e os proprietários das casas. ------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, por um lado, está o senhor Presidente 

a pedir acesso à documentação referente ao processo de Santa Rita e, por outro lado, 

está o senhor Ministro a dizer que não tem qualquer tipo de responsabilidades sobre 

isso. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que os terrenos nem são do Ministério da Defesa, pelo 

que desconhece o que é que o mesmo, nesta fase do processo, pode fazer relativamente 

a esta situação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão salientou que foi solicitado ao senhor Ministro a 

documentação existente, apesar de não haver garantia da sua existência e, mesmo que 

exista, também não é possível saber se existe em relação a todas as habitações. Essa 

documentação permitiria verificar todo o processo inicial, ou seja, aquilo que, tramitou 

agora para os proprietários dos terrenos e que nem o Município, nem os proprietários 

das casas, têm acesso. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao processo de certificação da Base das Lajes e da pista, o mesmo 

encontra-se cumprido, sendo que na próxima quinta-feira terá lugar um exercício nessa 

perspetiva e, desse modo, o prazo para a certificação cumpriu-se conforme anunciado, 

ou seja, dois anos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que, do conjunto de abordagens adotadas, o resultado é 

bastante positivo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao processo de Santa Rita, proferiu que, na verdade, todos gostariam de 

ouvir alguém que encontrasse a solução, porém a verdade é que a mesma não será fácil 

devido ao conflito entre os proprietários dos terrenos que têm os seus direitos, enquanto 

titulares da propriedade e os proprietários das casas, que adquiriram aquelas moradias a 

portugueses ou a norte-americanos, sendo que, até há quem entenda que foi o próprio 

estado Americano que vendeu as casas, apesar de não ter sido assim, portanto, esta é 

uma questão que tem de ser resolvida a nível do direito privado, tanto que as decisões 

do Tribunal que decretaram os despejos são decisões cuja natureza é do foro privado. ----  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins destacou que, na verdade, a dada altura a própria 

Câmara interveio no processo, por se tratar de questões que afetam a sua população, 

pelo que o senhor Ministro poderia encarar a situação com a mesma visão porquanto, 

das notícias vindas a público, o senhor Presidente da Câmara solicitou a ajuda do senhor 
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Ministro para resolver este processo sendo que agora, este, diz que a questão de Santa 

Rita não é da sua responsabilidade e, pelo menos, foi esta a mensagem que passou. -------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, relativamente à questão de Santa Rita, não é 

essa a mensagem que passa, mas sim que, eventualmente, estavam à espera que alguém 

encontrasse uma solução, porém, a verdade é que o terreno é privado, ou seja, trata-se 

de um conflito entre privados, sendo que a Câmara Municipal está, há vinte anos, 

envolvida no processo por também ser uma questão de ordenamento do território. --------  

 -------- Referiu, ainda, que a sua intervenção no sentido de solicitar ajuda foi na 

perspetiva de cedência da documentação e não na de encontrar uma solução porque, 

efetivamente, o problema que existe naquele local é de ordenamento do território, em 

que existem prédios privados com casas construídas nos mesmos. ---------------------------  

 -------- Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins referiu que foram contactados pelo 

executivo da freguesia dos Biscoitos, em relação a um compromisso assumido pela 

Câmara, no início deste ano, para colocação de um quiosque de turismo que, 

supostamente, já estaria disponível no início da época balnear, mas o facto é que a 

Câmara adiou para a próxima época balnear, questionando o que se passa com esta 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta questão, o senhor Presidente respondeu que nunca houve 

compromisso efetivo de colocação do quiosque, nem mesmo no sentido de ser para a 

próxima época balnear, não tendo sido isso o que foi transmitido, mas sim que, havendo 

disponibilidade de estruturas, seria colocado esse quiosque. -----------------------------------  

 -------- Esclareceu, ainda, que duas dessas estruturas ficaram inutilizadas por causa do 

vento e que, entretanto, a capacidade de resposta da Câmara ficou reduzida ao que 

acresce o facto de se ter verificado um conjunto de solicitações prioritárias e 

regulamentadas para as festas tradicionais, que não permitem essa cedência. Entretanto, 

a própria Junta de Freguesia sugeriu uma alternativa impossível de concretizar e que 

consistiria na cedência de uma sala de arrumos que se encontra anexa ao bar, mas que 

está concessionada ao concessionário do bar, pelo que essa solução só seria possível se 

a Junta de Freguesia chegasse a um entendimento com o concessionário. Assim sendo, o 

que ficou acordado foi que, havendo disponibilidade, a Câmara colocaria o quiosque e 

não o compromisso de o fazer obrigatoriamente porquanto isso também depende da 

disponibilidade de estruturas, bem como do seu estado de conservação. ---------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que a estrutura solicitada também não era 

adequada para aquele espaço, sendo que, o que foi prometido à Junta de Freguesia foi 

que, quando a Câmara remodelasse o espaço do bar, seria criado um espaço para esse 

fim. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que também tem conhecimento que a Junta de Freguesia não 

pretende, para aquele local, um posto de turismo, mas sim ceder o espaço a uma 

empresa particular de oferta turística, o que é completamente diferente. ---------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que a única situação que havia ficado 

estabelecida seria a cedência do espaço físico. ---------------------------------------------------  

 -------- Ainda em referência a esta questão, o Vereador Carlos Costa referiu que uma 

empresa de oferta turística não é propriamente um quiosque de turismo, pois irá 

explorar a oferta turística, o que terá de obedecer a outros procedimentos. ------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins expôs também o caso, que lhe foi comunicado por 

vários utentes da piscina da Caldeira, da existência de algumas queixas relativamente ao 

horário de funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante à piscina da Caldeira, o Vereador Carlos Costa esclareceu que o 

horário de funcionamento vai ser alargado, atendendo a que foi contratado mais um 

nadador-salvador. No entanto, existe outra situação, para a qual terá de reunir com a 

Junta de Freguesia das Lajes e que se prende com a necessidade de o acesso e 

funcionamento da piscina ter de ocorrer apenas no horário de trabalho dos nadadores-

salvadores, ficando, portanto, o acesso às piscinas, para além desse horário e, por razões 

de segurança, vedado aos utentes, com exceção do bar. ----------------------------------------  

 -------- Sobre esta temática, o senhor Presidente deixou a nota de que o horário é o que 

sempre foi praticado, sendo que o executivo nunca assumiu o compromisso de antecipar 

o horário de abertura, para além da outra situação que, essa sim, sempre foi assumida, 

ou seja, a de disponibilização de nadadores-salvadores, apesar de, este ano, o curso de 

nadadores-salvadores ter terminado com um número significativo de elementos. ----------  

 -------- Referiu, ainda, que, para o próximo ano, terão de trabalhar junto da Autoridade 

Marítima para que os cursos de nadadores-salvadores se iniciem mais cedo, porquanto 

não é compreensível que os cursos terminem no fim de maio, ou no início de junho, 

quando a época balnear, em algumas zonas, já se iniciou a um de junho. --------------------  

 

 -------- A Vereadora Raquel Borges referiu que constatou que estavam a pintar 

passadeiras e linhas brancas nas ruas centrais da Praia e sugeriu que fosse também 

pintada uma passadeira no Bairro Joaquim Alves, destinada aos moradores que 

atravessam para a zona que tem comércio. --------------------------------------------------------  

 -------- Ainda por questões de segurança, alertou para a situação da iluminação do 

Jardim Público Municipal, o qual tem sido alvo de muita frequência no período da 

noite, pelo que seria conveniente aumentar a iluminação. --------------------------------------  

 -------- Por fim, sugeriu que fosse feito um esforço adicional para se manter as casas de 

banho públicas abertas. -------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- (01/13) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI MIGUEL MENDES ESPÍNOLA: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de junho corrente, de Rui Miguel Mendes Espínola, 

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 
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estar presente na reunião do dia 18 de junho de 2018, pelo que será substituído, 

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

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

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

 

 

 -------- (02/13) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E SUBSTITUIÇÃO DO VEREADOR 

TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES ORMONDE: -----------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 11 de junho 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 18 de junho de 2018, por motivo de 

representação do Município na inauguração do Passeio Panorâmico das Baías de Angra, 

pelo que será substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em 

conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem 

da respetiva lista. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de junho corrente, de Rui Fernandes Nobre de 

Castro, 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 18 de junho de 2018, pelo que será 

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

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

 -------- Requerimento datado de 11 de junho corrente, de Maria Nélia Brito Nunes, 

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 18 de junho, não pode 

estar presente na reunião do dia 18 de junho de 2018, pelo que será substituída, 

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

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

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

 

 

 -------- (03/13) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 4 de junho findo, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando nos termos da legislação em 

vigor, o gozo de 1 dia de férias no dia 27 de junho. ---------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (04/13) PRAIA AMBIENTE, EMPRESA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO 

PARA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIO/LONGO PRAZO 

NO VALOR DE 150.000,00 € (CENTO E CINQUENTA MIL EUROS):---------------  

 -------- Presente, para efeitos de deliberação em reunião de câmara, o ofício n.º 

SA/324/2018, datado de 18 de maio findo, da Praia Ambiente, E.M., solicitando à 
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Câmara Municipal, no exercício dos seus poderes de coordenação e gestão da empresa 

e, nos termos do disposto na alínea f), do artigo 11.º, dos Estatutos da referida Empresa 

Municipal, autorização para a contratação de um financiamento, no valor de 150.000,00 

€ (cento e cinquenta mil euros), junto do Santander Totta, pelo prazo de cinco anos e 

aplicando-se a Euribor a 12 meses acrescida de um Spread de 0.79 pontos percentuais e 

isento de comissões bancárias, destinado ao financiamento de Investimento na 

Aquisição de uma Viatura de Recolha de Resíduos. ---------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto a Vereadora Cláudia Martins disse que a Praia Ambiente 

terminou o ano com um saldo positivo e agora pretende contrair um empréstimo para 

adquirir uma viatura para recolha de lixo no valor de cento e cinquenta mil euros, o que 

reflete o estado em que se encontra o Município, pelo que os Vereadores do PSD se irão 

abster.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que a Empresa dá lucros mas também é 

necessário ver a questão da sazonalidade, como, por exemplo, ocorre este ano, com a 

seca que se está a fazer sentir e com a pressão que está a provocar nos furos, bombagem 

de água e eletricidade, sendo que no final do ano não está a ver o PSD preocupado por 

se ter tido mais custos elétricos e mais despesa no fornecimento de água devido à seca, 

ou seja, vão olhar apenas para os números sem se preocuparem com estas questões. ------  

 -------- Quanto à aquisição da viatura para recolha de resíduos, destacou que estas são 

bastante caras, para além de que, aquando da gestão do PSD, não se recorda de terem 

adquirido viaturas por forma diferente. ------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, que nos próximos dois anos, a Praia Ambiente terá de fazer um 

investimento muito considerável e exigente, não só em termos de execução da obra, mas 

também do ponto de vista das soluções técnicas que serão necessárias. ----------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que a Praia Ambiente tem um parque automóvel já com 

muitos anos e portanto desadequado às necessidades da recolha de lixo. --------------------   

 -------- Em suma, sublinhou que, para o ano de seca que se está a atravessar e 

ponderando os custos acrescidos que poderão surgir, os Vereadores do PSD não podem 

esperar que, no final do ano, a Praia Ambiente liberte cento e cinquenta mil euros para 

comprar uma viatura. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que a sua questão não tinha a ver com o 

facto da viatura custar cento e cinquenta mil euros, mas sim com o facto da Praia 

Ambiente, que teve, supostamente, o lucro que teve, ir contrair um empréstimo, mais a 

mais, estando a Câmara na situação em que está, pelo que, no seu entender e no dos 

Vereadores do PSD, o sentido de voto nesta matéria é de abstenção. -------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a contratação do 

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  
 

 

 -------- (05/13) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – REMESSA DO 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018, 1ª REVISÃO AO PLANO DE 

ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018, PROPOSTA DE TARIFÁRIO E MINUTA 
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DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE A TERAMB, EM E OS MUNICÍPIOS 

DE ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA DA VITÓRIA: -----------------------------------  

 -------- Presente o ofício n.º 80/2018, datado de 1 de junho corrente, da TERAMB-

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

remetendo a este Município para efeitos de apreciação e necessárias deliberações o 

Plano de Atividades e Orçamento 2018, 1ª Revisão ao Plano de Atividades e Orçamento 

2018, proposta de tarifária bem como Minuta do Contrato Programa entre a TERAMB, 

EM e os municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. -------------------------------  

 -------- Informação datada de 12 de junho em curso, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para 

apreciação e posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento 

e controlo, à Assembleia Municipal.” --------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente explicou que na alteração ao tarifário 

se verificam apenas alguns pequenos ajustes, tendo a Vereadora Paula Ramos 

esclarecido que a alteração tem a ver, propriamente, com o tratamento dos resíduos 

animais, em complemento do tarifário a cobrar ao IAMA – Instituto de Alimentação e 

Mercados Agrícolas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que o que lhe chamou a atenção neste 

documento foi o seguinte: “A presente proposta é de alteração dos valores de tarifas 

aplicadas para o tratamento dos resíduos urbanos aos particulares e empresas, passando 

dos 20,00€ cobrados em 2017 para os 25,00€ a tonelada…”. ----------------------------------  

 -------- Sobre essa questão a Vereadora Paula Ramos explicou que essa situação já 

estava assumida pelos Municípios, ou seja, que o particular, ao chegar à TERAMB, só 

tem de identificar se é do concelho de Angra ou da Praia, sendo os próprios municípios 

a assumir a despesa, não tendo, portanto, efeitos práticos no particular. ---------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a documentação em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  
 

 

 -------- (06/13) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS 

CONSOLIDADAS/CERTIFICAÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA 

VITÓRIA - ANO DE 2017: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Submete-se o presente Relatório e Contas Consolidadas à aprovação da Câmara 

Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, em conjugação com o artigo 75º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------  

 -------- Após a sua aprovação, o mesmo deve ser submetido a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 29 de maio findo, da Técnica Superior afeta ao Sector de 

Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Sandra Nunes, do seguinte teor: ----------------------  
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 -------- “Em anexo o Relatório das Contas Consolidadas de 2017 e a Certificação Legal 

das Contas Consolidadas do Grupo Autárquico relativamente ao ano de 2017, emitida 

pela SROC Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, Lda, nos termos do disposto na 

alínea e) do n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------  

 -------- De acordo com o n.º2 do artigo 76º da referida Lei, os documentos de prestação 

de contas consolidados são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de modo a 

serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante sessão ordinária do mês 

de junho do ano seguinte àquele a que respeitam.” ----------------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente destacou que, no total do ativo 

bruto da Câmara Municipal, em dois mil e dezassete, consta cento e vinte e quatro 

milhões de euros no total dos fundos próprios e, no passivo, oitenta e seis milhões de 

euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu frisando que, relativamente ao ativo, consta um valor bastante 

superior, o qual tem sido sempre valorizado, ou seja, o valor daquilo que é público e da 

Câmara; consta ainda um grande peso das amortizações, referente ao custo 

contabilístico do investimento que foi feito e que tem vindo a ser feito; ---------------------  

 -------- No que concerne aos meios libertos, da Câmara Municipal, esses também são 

positivos, na sequência da gestão daqueles que são os seus compromissos, quer no 

passado, quer no futuro, não colocando em causa, de forma alguma, os investimentos 

futuros que se entenda realizar. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao resultado do exercício, disse que este é negativo, mas, de qualquer 

modo, a atividade da Câmara não tem como objetivo o lucro, sendo habitual que as 

câmaras municipais tenham esse tipo de resultado líquido do exercício. ---------------------  

 -------- Destacou, ainda, que os meios libertos, dos resultados do exercício, 

amortizações e previsão, são de dois milhões quatrocentos e trinta e um, valor esse 

positivo e inferior ao do ano passado. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins proferiu que, na sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, já foi manifestada a posição dos Vereadores do Partido Social 

Democrata sobre esta matéria, sendo que o relatório de contas vem reforçar aquilo que 

já vinham dizendo. Neste relatório das Contas Consolidadas deveriam constar as contas 

consolidadas da Praia em Movimento, da Sociedade para o Desenvolvimento e da 

Associação Salão Teatro Praiense, entidades que a Câmara financia e controla, segundo 

as palavras do relatório do Tribunal de Contas. Assim sendo, a posição dos Vereadores 

do PSD é de votarem contra este relatório. --------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, quem diz o que é consolidado, é a Direção-

Geral das Autarquias Locais, acrescentando que, mesmo que fosse para consolidar as 

contas dessas entidades, legalmente, gostaria de saber como seria possível fazê-lo, ou 

seja, como se contabiliza valores de entidades nas quais a Câmara Municipal não tem 

participação, nem nenhum dos três requisitos seguintes da mesma norma, relativamente 

às entidades participadas. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, salientou que o que consta do relatório é o que corresponde à 

interpretação de várias entidades, sendo que foi a primeira vez que o Tribunal de Contas 

fez este tipo de interpretação para uma autarquia. -----------------------------------------------  
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 -------- Esclareceu, ainda, que conforme referiu, a Câmara vai solicitar essa decisão 

judicial, porquanto aquele relatório é uma auditoria e, portanto, não tem força de 

decisão que confirme efetivamente essa situação; para além de que o documento mais 

atualizado que existe, de uma entidade que tutela as autarquias, é o do Conselho das 

Finanças Públicas o qual, com base em números de dois mil e dezassete, diz, 

precisamente, o que está aqui. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que, enquanto a situação jurídico-

financeira da Câmara não estiver devidamente esclarecida, os Vereadores do PSD vão 

avaliar muito bem tudo o que são empréstimos ou apoios por parte da Câmara e, 

tendencialmente, votariam contra ou iriam abster-se na votação.------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório e Contas 

Consolidadas/Certificação Legal do Município da Praia da Vitória, referente ao 

ano de 2017 e submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, 

do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges votaram contra. ---------------  

 

 

 -------- (07/13) PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE DOIS FINANCIAMENTOS 

DE LONGO PRAZO ATÉ AOS VALORES DE 795.954,78€ (SETECENTOS E 

NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO 

EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) E 55.063,34€ (CINQUENTA E 

CINCO MIL, SESSENTA E TRÊS EUROS E TRINTA E QUATRO 

CÊNTIMOS):-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/743, datada de 13 de junho corrente, do Sr. 

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

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

 -------- 1) A Lei nº 73/2013 de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais – inscreve no nº 1 do artigo 51º que os 

empréstimos de medio e longo prazo podem ser contraídos para aplicação em 

investimentos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2) A referida Lei consagra no nº 3 do artigo 51º que os empréstimos de medio e 

longo prazo têm um prazo de vencimento adequado à natureza das operações que visam 

financiar, não podendo ultrapassar os vinte anos; ------------------------------------------------  

 -------- 3) De acordo com a alínea a) do n.º 5 do artigo 52º do RFALEI, os empréstimos 

destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de projetos com 

comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de 

outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia não 

são considerados para efeitos do apuramento da dívida total dos municípios; ---------------  

 -------- 4) Quando os investimentos a financiar ultrapassem 10% das despesas de 

investimento previstas no orçamento do exercício em curso o que, nos termos do n.º 2 

do artigo 51º do RFALEI, implica que sejam submetidos, independentemente da sua 

inclusão no plano plurianual de atividades, a discussão e a autorização prévia da 

assembleia municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal: ------------------------------------------------------  
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 -------- A) Nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, delibere submeter a discussão e a autorização prévia da assembleia municipal:  

 -------- 1) A contração de financiamento de longo prazo, até ao valor de 795.954,78€ 

(setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito 

cêntimos), pelo período de 20 (vinte) anos, para financiar os seguintes investimentos 

comparticipados pelos fundos comunitários através do PO2020, de acordo com o n.º 2 

do artigo 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro: ---------------------------------------------  

  

Investimento 

Elegível 

Comparticipação 

PO2020 

Comparticipação 

Municipal 
Empréstimo 

PIRUS 1.112.212,70 945.380,80 166.831,91 97.133,51 

PARQUE 

EMPRESARIAL 

LAJES 3.073.002,35 2.319.264,80 753.737,55 601.143,43 

EIXO 

PEDONAL 680.331,60 578.281,86 102.049,74 97.677,84 

        795.954,78 

 -------- a) Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável – 97.133,51€ (noventa e 

sete mil, cento e trinta e três euros e cinquenta e um cêntimos); -------------------------------  

 -------- b) Eixo Pedonal e Ciclovia – 97.677,84€ (noventa e sete mil, seiscentos e setenta 

e sete euros e oitenta e quatro cêntimos); ----------------------------------------------------------  

 -------- c) Parque Empresarial das Lajes – 601.143,43 € (seiscentos e um mil, cento e 

quarenta e três euros e quarenta e três cêntimos). ------------------------------------------------  

 -------- 2) Aprovar os termos do convite a apresentar às instituições bancárias, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões e 

outros custos, não sendo aceites comissões de imobilização; ----------------------------------  

 -------- b) O empréstimo deverá ser reembolsado em amortizações constantes de capital, 

com vencimentos mensais; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Pagamento de juros mensal, indexados à taxa Euribor a 6 meses; -----------------  

 -------- d) Período de utilização de capital de 24 meses; ----------------------------------------  

 -------- e) Período de carência de amortização de 24 meses; -----------------------------------  

 -------- f) A avaliação do mérito das propostas, será efetuada com base no mapa do 

serviço da dívida que deverá incluir todos os encargos a suportar. ----------------------------  

 -------- B) Propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 

19º da Resolução do Tribunal de Contas n.º 14/2011 de 16 de agosto, delibere: ------------  

 -------- 1) A contração de financiamento de longo prazo, até ao valor de 55.063,34€ 

(cinquenta e cinco mil, sessenta e três euros e trinta e quatro cêntimos), pelo período de 

3 (três) anos, para financiar o investimento “Praia Smart City”; -------------------------------  

  

Investimento 

Elegível 

Comparticipação 

PO2020 

Comparticipação 

Municipal 
Empréstimo 

PRAIA 

SMART 

CITY 699.572,08 594.636,27 104.935,81 55.063,34 
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 -------- 2) Aprovar os termos do convite a apresentar às instituições bancárias, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões e 

outros custos, não sendo aceites comissões de imobilização; ----------------------------------  

 -------- b) O empréstimo deverá ser reembolsado em prestações mensais; -------------------  

 -------- c) Pagamento de juros mensal, indexados à taxa Euribor a 6 meses; -----------------  

 -------- d) Período de utilização de capital de 24 meses; ----------------------------------------  

 -------- e) A avaliação do mérito das propostas, será efetuada com base no mapa do 

serviço da dívida que deverá incluir todos os encargos a suportar.”---------------------------  

 -------- Sobre estes financiamentos, o senhor Presidente explicou que os mesmos 

consistem em financiamento excecionado que, nos termos do Orçamento de Estado, não 

contam para os limites de endividamento, o que permite submeter a financiamento 

bancário as componentes não participadas dos investimentos comunitários. ----------------  

 -------- Esclareceu, ainda, que, no âmbito da preparação do processo, esta proposta de 

contração de empréstimo seria submetida a apreciação do Tribunal de Contas. Estes 

empréstimos destinam-se a três investimentos, designadamente: PIRUS – Plano 

Integrado de Regeneração Urbana Sustentável para a Praia da Vitória -, Parque 

Empresarial e Eixo Pedonal da Marginal. Para além destes investimentos a contração do 

financiamento também se destina ao financiamento do “Praia Smart City”. -----------------  

 -------- Concluiu referindo que estes investimentos já têm candidaturas aprovadas e 

prevê-se pô-los em execução em dois mil e dezoito. --------------------------------------------  

 -------- Em relação a estes empréstimos, a Vereadora Cláudia Martins disse que a 

posição dos Vereadores do PSD é exatamente a mesma dos pontos anteriores, isto é, 

não são contra o investimento nem contra os projetos em causa, até porque muitos deles 

já faziam parte das propostas do PSD aquando da campanha eleitoral mas, uma vez que 

existe esta incerteza em relação à situação jurídico-financeira da Câmara Municipal, 

iriam abster-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente relembrou que estes são empréstimos excecionados para 

investimentos cofinanciados. ------------------------------------------------------------------------  

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

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º, 

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  

 

 

 -------- (08/13) PROTOCOLO ENTRE A LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS 

DOS AÇORES, SA, E A CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BAR DA PRAIA DA 

RIVIERA NO PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA, DURANTE A ÉPOCA 

BALNEAR - PROPOSTA: ------------------------------------------------------------------------  

 --------  Proposta n.º I-CMPV/2018/733, datada de 8 de junho corrente, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: -------------------------------  

 -------- “Considerando a necessidade de fornecimento de energia elétrica no Bar da 

Praia da Riviera no porto da Praia da Vitória, durante a época balnear; ----------------------  
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 -------- Considerando que a energia elétrica a fornecer ao Bar da Praia da Riviera, tem 

de ser fornecida através do Posto de Transformação, propriedade da Lotaçor - Serviço 

de Lotas dos Açores, SA; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município da Praia da Vitória é o legítimo proprietário do 

referido bar, proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------  

 --------  - Sobre a aprovação do protocolo a realizar entre a Lotaçor - Serviço de Lotas 

dos Açores, SA, e a Câmara Municipal da Praia da Vitória que se encontra em anexo.” --  

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

 

 

 -------- (09/13) APOIO FINANCEIRO À URIPSSA-UNIÃO REGIONAL DAS 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS AÇORES 

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

 --------  Proposta n.º I-CMPV/2018/756, datada de 13 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

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

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

 -------- Considerando que a URIPSSA- União Regional das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, pretende instalar a sua sede na cidade da Praia da Vitória; -----------  

 -------- Propõe-se que seja atribuído um apoio, no valor de 2400,00€ (dois mil e 

quatrocentos euros), em tranches mensais com inicio a 1 de julho de 2018 e fim em 

dezembro de 2018, para assegurar a despesa com a renda do espaço onde está instalada 

a respetiva sede, a transferir após assinatura do respetivo contrato programa.” -------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que reconhecem o trabalho desta 

entidade e que também reconhecem ser uma mais-valia a presença de mais uma 

entidade na Praia da Vitória, no entanto, e neste momento, entendem que não deixa de 

ser mais um espaço arrendado e que a Câmara está numa situação de incerteza que não 

lhe permite avançar para este apoio. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Face a essa situação, questionou porque não se pedia esse apoio a outras 

entidades, nomeadamente ao Governo Regional, o qual reconhece que o centro da Praia 

e o Concelho necessitam desta “alavancagem”. --------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  
 

 

 -------- (10/13) APOIO AO REALOJAMENTO DOS AGREGADOS 

FAMILIARES CONDENADOS A ENTREGA DE PARTE DE PRÉDIO, COM A 

CASA NELE IMPLANTADA, NO BAIRRO DE SANTA RITA/BAIRRO DOS 

AMERICANOS, SITO NA SERRA DE SANTIAGO, CAMINHO DO FACHO, 

FREGUESIA DE SANTA CRUZ – PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: ------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/749, datada de 13 de junho em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “1. Considerando que no âmbito do Tratado do Atlântico Norte, Portugal 

intensificou a sua relação politico militar com os Estados Unidos da América com o 

Acordo de Auxilio Mútuo para a Defesa de 5 de janeiro de 1951 e o Acordo de Defesa 

de 6 de setembro do mesmo ano, este respeitante ao uso de instalações nos Açores 

centradas na Base Aérea das Lajes; ----------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Considerando que a partir de então se aumentou substancialmente o efetivo 

militar norte-americano existente na Ilha Terceira desde 1944 com a correlativa 

necessidade de alojamentos que, na falta de resposta imediata do mercado local, impôs a 

rápida construção de moradias para o efeito; -----------------------------------------------------  

 -------- 3. Considerando que nesse período, ajustaram-se entre militares e/ou 

empresários norte-americanos e proprietários de terrenos na Serra de Santiago, junto à 

Base das Lajes, contratos escritos de arrendamento de parcelas de terreno com 

autorização do Estado Português, para, em cada uma delas, se construir e fruir uma 

habitação com uso transmissível enquanto os mesmos vigorassem; --------------------------  

 -------- 4. Considerando que esses contratos, temporários mas eventualmente 

renováveis, implicavam o encargo de renda mensal atualizável e, finda a sua vigência, a 

restituição aos senhorios dos terrenos e das casas neles implantadas; ------------------------  

 -------- 5. Considerando que ao longo de 7 décadas, as moradias construídas ao abrigo 

dos contratos de arrendamento celebrados foram sendo transmitidas, com os seus 

redutos, à medida da rotação dos militares ali em serviço; -------------------------------------  

 -------- 6. E que, com o tempo, passaram de norte-americanos militares, para norte-

americanos civis e, mais tarde, para cidadãos portugueses, designadamente 

trabalhadores da Base das Lajes; -------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. Considerando que ao longo dos anos foram pagas rendas, ao abrigo dos 

referidos contratos e que alguns moradores deixaram de pagar as rendas, por 

considerarem não subsistir a obrigação de o fazer; ----------------------------------------------  

 -------- 8. E ainda, em determinadas circunstancias, por não reunirem condições para 

poderem ser pagas, ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9. Considerando que no ano de 2000, com base na falta de pagamento das 

rendas, os proprietários dos terrenos instauraram ações para rescisão do arrendamento e 

condenação dos réus à entrega da casa e do terreno onde a mesma se encontrava 

implantada e a pagar as rendas em atraso; ---------------------------------------------------------  

 -------- 10. E que os réus, não impugnando os fundamentos de facto e de direito da ação, 

recorreram ao disposto no artigo 1041.º, n.º 1, do Código Civil, depositando as rendas 

em divida com o acréscimo de 50%, o que impediu o despejo e regularizou a situação, 

tudo reconhecido por sentença transitada. ---------------------------------------------------------  

 -------- 11. Mas, considerando que alguns desses moradores voltaram a não pagar 

rendas, tendo os mesmos sido condenados a entregar a parte do prédio, com a casa nele 

implantada, aos donos do prédio rústico em causa, bem como ao pagamento das rendas 

em atraso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 12. As referidas ações de execução para entrega de coisa certa bem como as 

ações de despejo, constituem uma preocupação para o Município pelo impacto social 

que os despejos terão numa realidade frágil como a que se vive na zona em causa 

(especialmente o Bairro de Santa Rita/Bairro dos Americanos) mas o problema é mais 
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abrangente uma vez que na área em questão (56.651 m2, conforme descrição predial) 

foram construídas, com base nos contratos celebrados entre os militares americanos e o 

proprietário do terreno, 100 moradias, sendo que 98 encontram-se habitadas, assumindo 

os moradores a liquidação do respetivo imposto municipal sobre imóveis. ------------------  

 -------- 13. Assim, considerando que o Município não dispõe de quaisquer soluções de 

realojamento para as famílias em causa; -----------------------------------------------------------  

 -------- 14. Considerando que nos termos do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das entidades intermunicipais e do 

associativismo autárquico, aprovado pelo Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

câmara municipal, participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em 

situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da 

administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas 

condições constantes de regulamento municipal; ------------------------------------------------  

 -------- 15. Considerando que em parceria com o Governo Regional dos Açores, as 

situações dos agregados familiares que se enquadram no Programa Famílias com 

Futuro, na modalidade de Resolução de Situações de Grave Carência Habitacional ou na 

modalidade de Incentivo ao Arrendamento, serão submetidas no âmbito das respetivas 

fases de candidatura, a aprovação para acesso aos apoios do referido Programa; -----------  

 -------- 16. Considerando que urge conceder apoio imediato aos agregados familiares já 

notificados para despejo/entrega de coisa certa; --------------------------------------------------  

 -------- 17. Considerando que a situação do Bairro de Santa Rita/Bairro dos Americanos 

afeta de forma manifesta interesses públicos relevantes, de cariz social associado ao 

direito à habitação ― tendo o Município, enquanto garante de direito constitucional, o 

dever de criar as condições para que todos tenham acesso a uma habitação condigna, 

não se podendo alhear de um problema que afeta um número elevado de munícipes; -----  

 -------- 18. Considerando que resulta, do histórico da questão, que a mesma representa 

para o concelho uma grave problemática social, em razão do número de famílias 

envolvidas, uma urgência e uma necessidade de atribuir direitos estáveis aos residentes 

desalojados do aglomerado do Bairro de Santa Rita/Bairro dos Americanos; ---------------  

 -------- 19. Considerando que a urgência na atuação é determinada pela salvaguarda do 

direito à habitação das famílias alvo dos referidos processos que, na sua maioria, não 

dispõem de condições económicas para suportar o encargo da habitação e o encargo da 

renda do chão. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, considerando os fundamentos de facto e de 

direito acima expostos e na falta de condições constantes de regulamento, delibere: ------  

 -------- a) Autorizar a prestação de apoio à renda, até ao montante máximo de 

€350,00/mês, a todas as famílias alvo dos referidos processos de despejo; ------------------  

 -------- b) Autorizar que o Presidente da Câmara Municipal, face às circunstâncias 

excecionais e urgentes de realojamento imediato das famílias em causa, pratique todos 

os atos necessários à concretização de atribuição do valor da renda, ficando os mesmos 

sujeitos a ratificação na primeira reunião realizadas após a sua prática.” --------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que dadas as ordens de 

despejo a treze famílias, a Câmara Municipal a fim de salvaguardar de imediato que 

essas famílias não fiquem sem ter onde morar, entende que a resolução de curto prazo é 
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apoiar as mesmas para que tenham uma casa arrendada, sendo que, praticamente estão 

todas realojadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que esta proposta, do ponto de vista jurídico e financeiro, 

considerando a rapidez que foi necessário imprimir a este processo, vem dar autorização 

ao Presidente para que, face às circunstâncias excecionais e urgentes de realojamento 

imediato das famílias em causa, pratique todos os atos necessários à concretização de 

atribuição do valor da renda. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que o valor da renda para todas as famílias é de trezentos e 

cinquenta euros por mês, valor que está mais ou menos dentro daquilo que são os 

valores de mercado. Caso haja novas ações em Tribunal esta proposta também permite 

uma capacidade de reação, porquanto um dos atuais problemas tem a ver com o facto de 

quatro famílias terem sido despejadas sem terem tido direito a defesa, considerando que 

o processo decorreu sempre em nome do americano que vendeu a casa, apesar de, 

aparentemente, não haverem mais casos em Tribunal. ------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que esta é uma solução de curto prazo e, portanto, não é uma 

solução para o problema do bairro de Santa Rita e, aqui sim, de acordo com a 

terminologia da Vereadora Cláudia Martins, a Câmara não tem condições de estar a 

pagar a cem agregados familiares, trezentos e cinquenta euros por mês, o que também 

colocaria outras questões relativamente aos apoios da Câmara, os quais têm de ter outro 

tipo de enquadramento que não este ora apresentado. Este é um apoio urgente, de 

tipologia habitacional, de um problema originado numa situação de ordenamento de 

território, pelo que, não foi avaliada a situação socioeconómica de cada um dos 

agregados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou por quanto tempo será atribuído este 

apoio, tendo o senhor Presidente respondido que o apoio terá a duração de um ano. -------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou, desde a última reunião de Câmara, 

quais foram os avanços deste processo. ------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que, da parte da Câmara, a 

prioridade foi para os casos das famílias a realojar, tendo ficado como compromisso 

que, após o realojamento de todos os agregados, reuniriam com todos os moradores. 

Entretanto, o executivo tem reunido com uma comissão representativa, escolhida pelos 

moradores, sendo que o objetivo, neste momento, é solucionar o realojamento. 

Posteriormente, em conjunto com os envolvidos, será apresentado o status da situação, 

bem como os caminhos que se deverão seguir para o futuro, analisar quais os riscos que 

cada caminho tem e perceber qual o papel que a Câmara Municipal deve, ou não, ter 

nesta situação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (11/13) REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2018 E REVISÃO N.º 

2 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PROPOSTA: -----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/746, datada de 13 de junho corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Considerando, que se torna necessário incluir uma nova rubrica nas Grandes 

Opções do Plano de 2018, 24.001 2018/2 – Apoio rendas moradores Bairro 

“Americanos” (Santa Rita), com a classificação orçamental 02.040102. ---------------------  

 -------- Assim, propõe-se à Câmara Municipal, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do 

artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar com a presente proposta e 

submetê-la à aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a), do n.º 1, 

do artigo 25º, da referida lei.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que a revisão em causa visa 

criar uma rubrica de apoio a rendas a moradores no Bairro “Americanos” de Santa Rita, 

porquanto no orçamento da Câmara não constavam esses valores. ---------------------------  

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

Revisão n.º 2 ao Orçamento da Receita e Despesa da Câmara Municipal da Praia 

da Vitória de 2018 e Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano, nos termos da 

alínea c), do n.º 1, artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submeter à 

Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 

25º, da referida lei. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (12/13) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA A TÍTULO 

PÓSTUMO - MANUEL COELHO DA SILVA – COMEMORAÇÕES DO DIA 20 

DE JUNHO DE 2018: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/744, datada de 13 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Decreto 

Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Desde então, ao longo de décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória, celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

contribuíram, ao longo de séculos, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 
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valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

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

 -------- Manuel Coelho da Silva, conhecido na Praia da Vitória como “o Chinchelárias” 

nasceu em Santa Cruz da Praia da Vitória a 25 de agosto de 1892. ---------------------------  

 -------- Destacou-se como música extraordinariamente dotado e grande executante de 

clarinete. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Desde cedo, seguiu a vida militar com o propósito exclusivo de seguir a carreira 

de músico, tendo integrado a Banda Militar de Angra do Heroísmo. -------------------------  

 -------- Foi fundador e um dos primeiros maestros e dinamizadores da Filarmónica 

União Praiense, instituição que, durante décadas, foi promotora das grandes iniciativas 

culturais no Concelho da Praia da Vitória. --------------------------------------------------------  

 -------- Nos 20 anos em que residiu na sua vila natal, não só congregou à sua volta as 

gerações que fizeram a FUP, como dirigiu a capela de música, organizou a Orquestra 

Praiense, foi mentor da aula de música municipal e, através das audições do orfeão, 

impulsionou o gosto artístico do meio praiense. --------------------------------------------------  

 -------- A importância de Manuel Coelho da Silva na vida da Filarmónica União 

Praiense – assim como a importância da própria instituição na vida do Concelho – foi 

consagrada por Vitorino Nemésio, nas suas Cantigas à Ilha Terceira: ------------------------  

 -------- “Harmónica de António Ázera ----------------------------------------------------------  

 -------- Vitorino, Padre José, -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Génio Neves, Chinchelárias… -----------------------------------------------------------  

 -------- Ponde-vos todos de pé!” -------------------------------------------------------------------  
 -------- Manuel Coelho da Silva colaborou com diversos jornais açorianos, dando 

sempre enorme destaque à música. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Foi regente de dezenas de filarmónicas na Terceira, noutras ilhas e também nos 

Estados Unidos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Compôs centenas de marchas, sinfonias e outras composições, onde se destacam 

a famosa “Festa Militar” e a Marcha Fúnebre tocada na Procissão do Senhor dos Passos.  

 -------- Manuel Coelho da Silva faleceu a 26 de fevereiro de 1959, deixando um legado 

fundamental na história da música e das filarmónicas açorianas, sendo fundamental o 

seu empenho na dinamização da aprendizagem da música e na atração de muitas 

gerações de músicos para a Filarmónica União Praiense. ---------------------------------------  

 -------- Assim propõe-se homenagear, a título póstumo, com a Medalha de Mérito 

Municipal Valor Cultural em Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias 

e Medalhas Municipais, Manuel Coelho da Silva.” ----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, este ano, como é o primeiro ano de 

mandato, se optou por homenagear as instituições que comemoram vinte e cinco, 

cinquenta, ou setenta e cinco anos de existência, conforme é habitual mas ressalvou que, 

eventualmente, poderia haver uma falha nesse levantamento e ter ficado alguma 

entidade por incluir nas homenagens. --------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne às homenagens individuais salientou que, no caso do senhor 

Manuel Coelho de Sousa, já há muito se falava nesta homenagem, inclusive já havia 

sido iniciado um processo para esse fim, mas o mesmo não foi efetivado. No caso do 

senhor John Carlos Martins, que faleceu recentemente, disse que esta é uma daquelas 
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situações imprevisíveis e, como era uma pessoa nova, nunca foi homenageada porque se 

entendia que haveria tempo para o fazer mas, no entanto, e atendendo às circunstâncias 

e à pessoa em causa, é proposta esta homenagem a título póstumo.---------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que concordam com estas propostas mas 

que, porém, gostariam de ter tido, anteriormente, a oportunidade de debater este assunto 

e terem tido também a oportunidade de apresentarem propostas, bem como de as ter 

discutido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Escola Vitorino Nemésio sugeriu que, para além da atribuição 

da medalha, fosse feito um esforço adicional em relação ao estado de degradação da 

Escola, independentemente de se saber a quem pertence a competência, e que deveria 

ser feita pressão junto da entidade responsável para que se reverta a situação de 

degradação da Escola. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (13/13) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - CONFERÊNCIA 

SÃO VICENTE DE PAULO - SANTA CATARINA - CABO DA PRAIA – 

COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2018: -----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/745, datada de 13 de junho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Decreto 

Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Desde então, ao longo de décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória, celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

contribuíram, ao longo de séculos, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

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



 

 
Ata nº 13/2018 Página 22 de 33 
 

 

 

 

 -------- Fundada 12 de maio de 1968, a Conferência de São Vicente de Paulo de Santa 

Catarina, da Freguesia do Cabo da Praia, celebra cinquenta anos de existência. ------------  

 -------- Fundada por Ernesto Costa, Manuel Bernardo Toste, Germano Pereira e José 

Hidário Paim, últimos dois já falecidos, a Conferência fez a sua agregação à prestigiada 

Conferência de São Vicente de Paulo de Paris, a 1 de dezembro de 1969. -------------------  

 -------- A comemoração das Bodas de Ouro, deste movimento católico de voluntários, é 

reflexo do contributo, numa resposta solidária da comunidade, à promoção da dignidade 

humana e do sentimento de ajuda aos mais desfavorecidos. A atividade de uma das mais 

antigas Conferências da Ilha Terceira, que a adota a nome da padroeira de uma das mais 

pequenas Freguesias do Concelho, é reflexo que o sucesso resulta da dedicação de 

homens e mulheres que, num trabalho coordenado, contribuem para a definição de uma 

resposta social na Praia da Vitória, especialmente, na Freguesia do Cabo da Praia. --------  

 -------- Nos princípios fundamentais, a ação vicentina norteia a sua atividade assente 

num espírito de justiça e de caridade, pautada por um compromisso pessoal. A sua ação 

compreende todas as formas de ajuda por meio de um contacto pessoal, para alívio das 

carências e promoção da dignidade e da integridade do homem. Pretende na ação, 

também, descobrir e solucionar as causas. --------------------------------------------------------  

 -------- A Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Catarina, procura dar uma 

resposta oportuna a cada situação que deteta, numa resposta mais ou menos imediata, ou 

de simples encaminhamento das situações mais difíceis para as vias possíveis de 

resolução. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- São vários os praienses apoiados pela Conferência de São Vicente de Paulo de 

Santa Catarina, num apoio complementar a necessidades básicas, livre de preconceitos, 

solidário, envolvente da comunidade e aplicável a todas as faixas etárias. Da sua 

atuação destaca-se o acompanhamento de jovens praienses, sem suporte familiar, na 

percussão dos estudos universitários fora da Região Autónoma dos Açores. ----------------  

 -------- A intervenção meritória de todos os voluntários que integram a Conferência de 

São Vicente de Paulo de Santa Catarina pressupõe, uma ação social integrada na 

comunidade, com vista à percussão de valores motivados pela fé e pela esperança. -------  

 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

Cultural em Prata Prata, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais a Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Catarina.” ---------------------  

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

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

 

 

 -------- (14/13) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - CENTRO DE 

CONVÍVIO DE SÃO BRÁS – COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 

2018: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/747, datada de 13 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Decreto 

Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Desde então, ao longo de décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória, celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

contribuíram, ao longo de séculos, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

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

 -------- Fundado a 18 de março de 1993, o Centro de Convívio de São Brás, celebra em 

2018, vinte e cinco anos de existência. ------------------------------------------------------------  

 -------- A comemoração das Bodas de Prata do Centro de Convívio de São Brás, é o 

reflexo do companheirismo e da resposta solidária, que tem sido dada aos idosos desta 

Freguesia. A capacidade de promover a inclusão e valorização dos idosos na Freguesia e 

no Concelho têm norteado a atuação deste Centro de Convívio ao longo de mais de duas 

décadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Muitos são os idosos da freguesia de São Brás que participam nas diversas 

iniciativas promovidas pelo seu Centro de Convívio, das quais se destaca a dança de 

carnaval, num importante contributo ao Carnaval Sénior da Ilha Terceira. O convívio 

cultural e social na terceira idade potencia a concretização de iniciativas de sucesso que, 

assentes num espírito de solidariedade, partilham entre si valores como amizade, alegria 

e até a saudade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Centros de Convívio desempenham um papel fundamental na nossa 

comunidade, especialmente na Praia da Vitória. Assumem-se como uma resposta da 

comunidade aos que, numa idade mais avançada, necessitam que a sociedade se 

congregue para combater a solidão e promover momentos de convívio e alegria. Idosos 

ativos na comunidade praiense, são fundamentais para a preservação do nosso passado, 

da nossa identidade social, educativa e cultural, especialmente, junto dos mais jovens. ---  

 -------- A atividade do Centro de Convívio de São Brás é uma resposta social organizada 

por homens e mulheres que trabalham de forma voluntária, em prol da valorização dos 

idosos e da promoção do respeito pela sua dignidade e inclusão social. ----------------------  

 -------- Assim propõe-se homenagear com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, 

ao Centro de Convívio de São Brás.” --------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

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

 

 

 -------- (15/13) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - ESCOLA 

SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO – COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE 

JUNHO DE 2018: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/748, datada de 13 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Decreto 

Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Desde então, ao longo de décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória, celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

contribuíram, ao longo de séculos, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

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

 -------- A escola tem um papel fundamental na sociedade, sendo um dos principais 

pilares na formação do ser humano. Fisicamente é um dos espaços centrais de uma 

localidade, funcionando como fórum de aprendizagem, cidadania e socialização. ---------  

 -------- Antes de 1992 o concelho da Praia da Vitória não tinha qualquer 

estabelecimento de ensino secundário, obrigando os adolescentes e jovens do concelho a 

dirigirem-se para Angra do Heroísmo, no sentido de continuarem os seus estudos após 

concluírem o nono ano de escolaridade, com todos os aspetos menos positivos que isso 

acarretava. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi a partir do ano letivo de 1992/93 com a abertura da Escola Secundária 

Vitorino Nemésio - implementada na zona urbana da Praia da Vitória, tendo como 

patrono o grande poeta, romancista, jornalista e professor Vitorino Nemésio - que se 

permitiu aos jovens do Concelho da Praia da Vitória ingressar no ensino Secundário na 

sua área de residência, tornando-se esta escola, desde o seu primeiro ano de existência, 
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um núcleo de ensino verdadeiramente importante na via social da zona onde está 

localizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Projetada pelo arquiteto Jorge Farelo Pinto tem uma área correspondente a cerca 

de 20.000 m2 incluindo campos de jogos e recreios. Os seus espaços interiores do 

edifício caraterizaram-se por amplos corredores, bem iluminados com luz natural que 

dão acesso às salas de aulas, laboratórios, seminários, oficinas, convívio de alunos e 

refeitório. Toda a área envolvente ao edifício escolar é composta por zonas verdes. 

Salienta-se também o Complexo Desportivo que serve a comunidade escolar e a 

população envolvente. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A sua área pedagógica integra a totalidade das freguesias que constituem o 

concelho. Neste momento conta com 920 alunos no ensino básico, secundário, PROFIJ, 

profissional, REATIVAR e mediatizado, 114 docentes, 31 assistentes operacionais, 17 

assistentes técnicos, 6 técnicos superiores, 2 técnicos informáticos e 1 chefe de pessoal 

administrativo. São eles a alma de um edifício que ao longo de 25 anos tem servido no 

sentido de formar cidadãos não só para ingressar no Ensino Superior, mas também para 

integrar a vida ativa. Com um percurso de vida notável salienta-se ter sido uma das 

escolas piloto no projeto Implementação do Ensino Recorrente Mediatizado nos Açores 

e em Portugal Continental. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- À evidência da importância que uma escola com a dimensão da Escola 

Secundária Vitorino Nemésio teve e ainda tem no Concelho da Praia da Vitória, à 

evidência do que esta escola representou para todos os que por ela passaram, sejam 

professores que contribuíram para um ensino de qualidade, sejam alunos que ali fizeram 

um percurso académico, seja a comunidade não docente que proporcionou um bom 

ambiente a todos os outros intervenientes, sublinha-se, de entre todos aspetos da sua rica 

história de 25 anos de existência. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, a 

Escola Secundária Vitorino Nemésio.” ------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (16/13) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - ORFEÃO DA 

PRAIA DA VITÓRIA – COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2018: ---  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/752, datada de 13 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 
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Ribeiro, a cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Decreto 

Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Desde então, ao longo de décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória, celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

contribuíram, ao longo de séculos, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

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

 -------- Fundado no dia 6 de Março de 1993, após algumas décadas de inexistência de 

um grupo polifónico no Ramo Grande, o Orfeão da Praia da Vitória é criado numa 

vertente de dinamização cultural e musical do Concelho e da Ilha Terceira. ----------------  

 -------- Numa terra com antiga, longa e rica história de realizações musicais, a comissão 

instaladora constituída por D. Fátima Gonçalves, Dra. Luísa Alcobia, Dr. Cota Moniz, 

Pe. Dr. Costa Freitas e Francisco Ferreira, fundaram o então Grupo Polifónico do Ramo 

Grande. Passados vinte cinco anos da sua constituição, esta prestigiada instituição da 

Praia da Vitória, celebra este ano as suas Bodas de Prata. --------------------------------------  

 -------- Com sede provisória na Ermida dos Remédios, na então freguesia das Lajes, 

durante quatro anos, desenvolveram um trabalho de seleção das vozes, seguindo-se dois 

ensaios semanais. Mais tarde e, fruto do seu crescimento, os ensaios passaram a ter 

lugar na Igreja de Santo Cristo, até ser possível ocupar a primeira sede, num contributo 

e boa vontade de várias entidades. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi a 9 de Agosto de 1993, aquando das maiores festas do Concelho, que 

realizaram a sua primeira atuação pública. O programa incluía uma Rapsódia Popular 

Portuguesa, vários temas de música açoriana e um espiritual negro. Desde então, o 

reportório do Orfeão da Praia da Vitória continuou sempre muito variado no espaço e no 

tempo, utilizando diversos idiomas e com apreciável rigor linguístico e de valorização 

da música e cultura açorianas. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao longo de vinte e cinco anos de História, o Orfeão da Praia da Vitória tem 

desenvolvido uma intensa atividade na prática e divulgação da música coral para coro 

misto “à cappella”, marcando presença em muitas cerimónias, tais como encontros de 

coros, festividades religiosas e profanas. Apesar da relevância de todas as suas 

atividades, destaca-se a sua participação: nas comemorações da elevação da Praia da 

Vitória a Cidade; nas celebrações dos 500 anos da elevação da Praia da Graciosa a Vila; 

a atuação na EXPO-98 integrando as comemorações do dia da Santa Sé; o concerto no 

Palácio da Independência (Lisboa), a convite da Sociedade Histórica da Independência 

de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Orfeão, constituído em Associação Cultural sem fins lucrativos é, atualmente, 

membro da Cooperativa Praia Cultural e foi declarado Instituição de Utilidade Pública, 

através do Despacho nº 1331/2008 de 23 de Dezembro. ----------------------------------------  

 -------- O trabalho desenvolvido por todos os orfeonistas, coralistas e respetivos 

familiares assumem uma responsabilidade não só para com a instituição, mas também, 

para como todos os que contribuem para a constituição e funcionamento do Orfeão da 

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

 -------- O papel que tem desempenhado na projeção do nome da Praia da Vitória é 

reconhecido pela dedicação, compreensão, generosidade, disciplina e camaradagem que 

rechearam o trabalho de tantos anos, sempre na perspetiva de valorizar a identidade 

cultural e social na comunidade praiense. ---------------------------------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

Cultural em Prata, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais o 

Orfeão da Praia da Vitória.” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (17/13) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA A TÍTULO 

PÓSTUMO – JOHN CARLOS MARTINS – COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE 

JUNHO DE 2018: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/803, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Decreto 

Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Desde então, ao longo de décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória, celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

contribuíram, ao longo de séculos, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 
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valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

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

 -------- John Carlos Martins, nasceu na freguesia dos Altares, ilha Terceira, a 21 abril de 

1964. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Emigrou com a sua família para a Califórnia em 1966. --------------------------------  

 -------- Formou-se em Empreiteiro Civil, no Los Angeles Trade-Technical College. ------  

 -------- Empresário luso-descendente de sucesso, que, desde cedo, manteve uma 

participação ativa nos assuntos da Comunidade Açoriana. -------------------------------------  

 -------- Ingressou na vida política com 36 anos, sendo primeiro eleito como Vereador, 

entre o período de 2001 a 2003, e posteriormente, a 3 de março de 2004, foi eleito 

Presidente da Câmara Municipal de Artesia, em Los Angeles, cargo que exerceu até 10 

de novembro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 2015, foi nomeado Cônsul Honorário de Portugal em Los Angeles, cargo 

que desempenhou até à fatídica tragédia que lhe roubou a vida. -------------------------------  

 -------- Foi homenageado no mês de maio de 2018, pela Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, com a Insígnia Autonómica de Reconhecimento, por 

ocasião das comemorações do Dia da Região.  ---------------------------------------------------  

 -------- Um apaixonado pela música, por isso, para além de participar e dinamizar as 

danças de Carnaval na Comunidade, participou em grupos musicais, liderando durante 

vinte cinco anos o Grupo “Aquarios”. -------------------------------------------------------------  

 -------- Membro e líder da Banda de Rock intitulada “562”, grupo que tem participado 

frequentemente em festivais no Canadá, na costa leste dos Estados Unidos e, também, 

nas Festas das Sanjoaninas e nas Festas da Praia, na ilha Terceira. ---------------------------  

 -------- John Carlos Martins era um líder na comunidade de Artesia, um reconhecido 

empresário, que nas várias funções políticas, culturais e sociais que desempenhou 

sempre demonstrou enormes qualidades humanas, cívicas e um elevado sentido de 

serviço público. Mais do que um líder, era um amigo, reconhecido na comunidade 

açoriana nos Estados Unidos da América.---------------------------------------------------------  

 -------- Pessoa com forte relação profissional, cultural e pessoal à Praia da Vitória, era 

um dos principais responsáveis pela promoção e organização dos convívios praienses, 

que decorrem anualmente, no Estado da Califórnia. No exercício das funções de 

Presidente Câmara de Artesia, Cidade Irmã da Praia da Vitória, assim como, na 

qualidade de cidadão e amigo da Praia da Vitória, sempre demonstrou uma enorme 

proximidade e sentido de colaboração para com este Concelho. -------------------------------  

 -------- Assim propõe-se homenagear, a título póstumo, com a Medalha de Bons 

Serviços Municipais em Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias e 

Medalhas Municipais, John Carlos Martins.” -----------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (18/13) CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: ----------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/750, datada de 13 de junho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as sociedades modernas, com as suas características de 

elevada capacidade de mudança e de inovação, exigem uma Administração Pública 

ativa e atenta, que seja capaz de acompanhar e enquadrar o ritmo de evolução 

económica, política e social;-------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que é num espaço de liberdade individual e coletiva que os 

valores deontológicos do serviço público assumem uma nova importância e significado, 

seja pela acentuação de uma dinâmica interna de funcionamento referenciada ao 

interesse público, seja pelo reforço da credibilidade junto dos cidadãos, seja ainda pela 

afirmação do espírito de missão e valoração da ideia de serviço público; --------------------  

 -------- Considerando que o Código de Ética e de Conduta pretende ser uma referência 

com princípios e linhas basilares de orientação, em matéria administrativa, de ética 

profissional aplicáveis aos serviços, no seu todo, e em particular, as normas de conduta 

e ética profissional que devem reger a atuação de todos os trabalhadores e 

colaboradores, independentemente da natureza ou do vínculo jurídico-laboral; ------------  

 -------- Considerando o disposto na alínea ccc) e k) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado 

com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das 

entidades intermunicipais e do associativismo autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, aprovar o Código de Ética e de 

Conduta da Câmara Municipal da Praia da Vitória e submeter à Assembleia Municipal 

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

 -------- No âmbito deste ponto e do seguinte, o senhor Presidente explicou que conforme 

foi seu compromisso, aquando da publicação do índice da transparência, estes são dois 

documentos exigidos pelo índice referido e que o Município não tinha, porquanto a 

legislação não prevê a sua elaboração. -------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre estes documentos, disse que, no caso do Código de Ética e de 

Conduta, trata-se de uma norma interna para o executivo e colaboradores da Câmara 

Municipal e que no caso do Regulamento do Provedor do Munícipe, o objetivo é a 

constituição do Provedor do Munícipe que será um “fiscalizador” a quem o cidadão 

pode recorrer sobre as decisões da Câmara, quando entenderem que essas decisões não 

estão corretas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o Código de Ética e de Conduta, a Vereadora Cláudia Martins questionou 

se este documento foi redigido pela Câmara, tendo o senhor Presidente respondido que, 

como não existe uma norma habilitante para a elaboração destes documentos, não 

sendo, portanto, obrigatórios, fez-se uma pesquisa dos documentos de outras câmaras, 

tendo-se elaborado esta versão com adaptações. -------------------------------------------------  

 -------- Questionou, também, a Vereadora Cláudia Martins, na prática, o que vem trazer 

este Código e se vem passar uma mensagem de maior confiança aos cidadãos, ao que a 

Vereadora Paula Ramos respondeu que, na prática, os princípios deste Código são os 

princípios que decorrem de qualquer documento administrativo, aos quais todos estão 

obrigados, pelo que se está a transpor o que está no Código do Procedimento 

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) e 

k) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das entidades intermunicipais e do 

associativismo autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------  

 

 

 -------- (19/13) REGULAMENTO DO PROVEDOR DO MUNÍCIPE - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/751, datada de 13 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a prossecução de uma maior modernização administrativa, a 

criação da figura do Provedor do Munícipe promove a existência de um mediador entre 

os munícipes e o Município, configurando uma maior conceção de transparência e 

exigência na atividade administrativa; -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância da sua constituição como uma efetiva necessidade 

de uma máxima compatibilidade com o princípio da proteção dos direitos dos cidadãos 

e justificada pelos benefícios trazidos à proteção dos seus direitos pela aproximação do 

direito à reclamação e a um serviço de qualidade, assim como, o direito à cidadania; -----  

 -------- Considerando que o Regulamento do Provedor do Munícipe pretende definir a 

constituição e competências da figura do Provedor do Munícipe do concelho da Praia da 

Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto na alínea ccc) e k) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado 

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

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

12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, aprovar o Regulamento do 

Provedor do Munícipe e submeter à Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” ----------  

 -------- No que se refere à nomeação do Provedor, o senhor Presidente esclareceu que 

primeiro é necessário aprovar o Regulamento e após a sua publicação será elaborada 

uma proposta com o nome a ser indicado para votação na Assembleia Municipal. Como 

este Regulamento tem eficácia externa tem de ser publicado no Diário da República, e 

após essa publicação é que surgirá a referida proposta do Provedor do Munícipe, pelo 

que, em termos práticos, esta figura estará em funções só para o próximo ano. -------------  

 -------- Em relação a esta questão do Provedor do Munícipe, a Vereadora Cláudia 

Martins disse que estão satisfeitos com a constituição dessa figura, até porque na altura 

da campanha eleitoral tinham sugerido a criação do Provedor do Idoso, que era mais ou 

menos nos mesmos moldes, sendo que, obviamente, assim é mais abrangente. -------------  

 -------- Quanto à escolha da figura do Provedor proferiu que esta deve ser uma pessoa 

isenta e que a mesma seja escolhida com cautela. ------------------------------------------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) e 

k) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 



 

 
Ata nº 13/2018 Página 31 de 33 
 

 

 

 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das entidades intermunicipais e do 

associativismo autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------  

 

 

 -------- (20/13) CIRCO DALLAS – AUTORIZAÇÃO PARA MONTAGEM E 

FUNCIONAMENTO DO CIRCO DE 8 A 18 DE JUNHO DE 2018 – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: --------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de junho corrente, do senhor Renato Alves, diretor do 

Circo Dallas, solicitando autorização para montagem do referido Circo, no local 

habitual, para funcionar durante o período de 8 a 18 de junho do ano em curso, bem 

como a isenção de todas as taxas inerentes à instalação do mesmo e à publicidade 

sonora.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 8 de junho em curso, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “O "Circo Dallas", representado pelo Senhor Renato Alves, vem solicitar a esta 

Câmara Municipal autorização para a montagem do circo nesta cidade, de 8 a 18 

de junho do corrente ano, no local habitual, perto da zona verde, freguesia de Santa 

Cruz, deste Concelho, bem como a isenção de todas as taxas inerentes à instalação 

do mesmo e à publicidade sonora. ---------------------------------------------------------------  
 -------- Sobre o acima exposto cumpre-me informar que  o local onde é habitual a 

montagem de circos que visitam a nossa cidade da Praia da Vitória é no terreno que é 

pertença desta Câmara Municipal, que fica situado junto à Estrada Militar e em 

frente à Zona Verde. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Á semelhança de anos anteriores o referido pedido deverá ser presente a 

reunião camarária, a fim de ser autorizada a montagem do circo e publicidade sonora, 

bem como a isenção de taxas inerentes à instalação do circo em causa e publicidade 

sonora.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá ter-se em conta que o interessado informou que o pedido de apoio em 

termos de fornecimento de água e recolha de lixo, foi tratado com o Senhor Vice 

Presidente desta Câmara Municipal, que se comprometeu a resolver com a Praia 

Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto e tendo em consideração que o pedido só agora deu 

entrada nesta Câmara Municipal e a 1ª sessão já é hoje, coloco à consideração superior, 

salvo melhor opinião, se o referido pedido pode ser autorizado e ir a ratificação 

camarária.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 8 de junho corrente, da Vereadora com competência 

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

 -------- “Defiro o presente pedido nos termos e fundamentos da informação 

administrativa, elaborada pela Colaboradora Elisabete Costa, cujo teor se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos. -------------------------------------------------  

 -------- Remeta-se ao Setor de Expediente para ratificação do presente despacho em 

conformidade com o proposto na etapa que antecede.” -----------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço, 

datado de 8 de junho em curso, da Vereadora com competência delegada, Dr.ª 

Paula Ramos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

 -------- (21/13) JOSÉ ADRIANO BORGES DE CARVALHO – RENOVAÇÃO DE 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE JULHO A 31 DE 

DEZEMBRO DE 2018: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 11 de junho corrente, de José Adriano Borges de 

Carvalho, solicitando de acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das 

Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a renovação de um 

lugar de estacionamento reservado na Rua da Lapa, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, por mais seis meses, ou seja, de 1 de junho a 31 de dezembro de 2018. ---------  

 -------- Informação datada de 11 de junho em curso, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “José Adriano Borges de Carvalho, vem requerer a esta Câmara Municipal a 

renovação por mais 6 meses (1 de julho a 31 de dezembro) de um local 

estacionamento reservado, na rua da Lapa, pretendendo para o efeito efetuar o 

pagamento de uma só vez. De acordo com o artigo 7º do Regulamento das zonas de 

estacionamento tarifado da Praia da Vitória, a Câmara Municipal pode atribuir, em 

alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1.º, que ficarão sujeitos ao 

pagamento da taxa referida no ponto 3 do artigo 4.º, desde que o número de lugares não 

exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada.” -------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o presente pedido de 

renovação de um lugar de estacionamento reservado durante o período pretendido 

e no local 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 e trinta 

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. ---------------  
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Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


