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ATA Nº 20   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, em substituição de Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona 

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

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos e 

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

 

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no 

edifício da Casa do Povo de São Brás, sita na Rua Padre Alfredo Lucas, freguesia de 

São Brás, 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, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos 

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

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, no âmbito da presidência aberta à freguesia de São Brás, questionou se 

alguém tinha alguma questão a colocar à Câmara. -----------------------------------------------  

 

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, Nuno Meneses, 

interveio dando as boas vindas ao elenco Camarário, à freguesia de São Brás e 

felicitando a Câmara Municipal pela iniciativa de reunir nas freguesias, de uma forma 

mais descentralizada e com a vantagem de se poder abordar, mais de perto, alguns dos 

problemas de cada freguesia, particularmente na freguesia de São Brás. ---------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que também era uma honra estar na freguesia 

de São Brás, reconhecendo que era sempre importante esta proximidade à Junta de 

Freguesia e às populações. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola abordou a questão relativa à compra dos 

terrenos das casas de Santa Rita, solicitando alguns esclarecimentos, nomeadamente, se 

já existe um acordo assinado sobre essa matéria, considerando que na última sessão da 

Assembleia Municipal o senhor Presidente disse que tinha efetuado uma negociação 

escrita e que tinha chegado a um acordo, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou o senhor Presidente dizendo que esse acordo é a definição daquilo 

que será iniciado no âmbito dos processos com vista à celebração do acordo efetivo, 

sendo que o acordo efetivo é a escritura. ----------------------------------------------------------  

 -------- Assim, existe um acordo de princípios e com base nesses princípios vai-se 

começar a dar início, o mais breve possível, às deliberações em reunião de Câmara, para 

a aquisição dos terrenos e paralelamente começar a preparar o trabalho de negociação 

com os moradores, à semelhança daquilo que aconteceu com os proprietários dos 

terrenos, bem como elaborar o respetivo regulamento municipal. -----------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria referiu que para a celebração da escritura é necessário 

um conjunto de documentos, submeter a visto do Tribunal de Contas e só após esse 

visto é que se está em condições de realizar a escritura. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se o senhor Presidente assinou esse acordo 

a título individual ou como Presidente da Câmara, tendo o senhor Presidente respondido 

que assinou como Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que a Câmara não mandatou o senhor 

Presidente, nem tinha conhecimento que o senhor Presidente ia assinar um acordo, 
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porque qualquer tipo de acordo e de apoio carece de aprovação da Câmara Municipal, 

sendo que a Câmara Municipal, enquanto órgão, foi manifestamente surpreendida por 

esta notícia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente clarificou que no âmbito das 

negociações, primeiro é definido um acordo de princípios, e a partir desse momento é 

que se iniciam os processos administrativos, prevendo-se, só para esse processo, um 

prazo de cerca de seis meses. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, salientou que o que se agilizou foi um conjunto de princípios que são 

apenas princípios e nada mais do que isso. A partir daí inicia-se os procedimentos com 

vista a adquirir os terrenos. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que o senhor Presidente, em sede de 

Assembleia Municipal disse que andava em negociações com o advogado dos 

proprietários dos terrenos, nesta discussão disse que aceitou um acordo de princípios, no 

entanto, a Câmara Municipal e os Vereadores não se regem por conferências de 

imprensa, sendo que os Vereadores se regem por documentação e informação que é 

presente a reunião de Câmara e, portanto, em reunião de Câmara o senhor Presidente 

não foi mandatado para fazer qualquer acordo. Assim, voltou a frisar que houve uma 

precipitação, da parte do senhor Presidente da Câmara, sendo que o mesmo não estava 

mandatado para fazer esse acordo e, por conseguinte, no seu entender o ato está ferido 

de alguma ilegalidade. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que está a falar apenas da assunção do compromisso neste 

acordo, que foi assinado pelo senhor Presidente, enquanto Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória dado que não houve qualquer deliberação em reunião de 

Câmara para esse fim. Para além disso, continuam sem saber quais são os termos desse 

acordo e quais são os princípios, pelo que, por uma questão de transparência, os 

Vereadores têm o direito de saber o que é que o senhor Presidente assinou efetivamente 

com os advogados dos proprietários dos terrenos. -----------------------------------------------  

 -------- No que concerne ao facto de não ter sido mandatado, o senhor Presidente referiu 

que já decorreram vários processos de variada ordem, com o mesmo procedimento e 

nunca se colocou essa questão. No seu entender, a questão coloca-se pela surpresa e 

pelo incómodo que a rapidez da solução provocou no PSD – Partido Social Democrata. 

Acrescentou que o facto de as negociações se terem iniciado e terminado, sem ninguém 

saber, sem chamar a atenção mediática permitiu o resultado de terem chegado a “bom 

porto”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proferiu ainda que, como já disse anteriormente, toda a documentação que for 

produzida, naturalmente, será presente a reunião camarária, à Assembleia Municipal e 

submetida a visto do Tribunal de Contas, até que seja possível reunir todas as condições 

para se proceder à escritura, que se prevê que aconteça antes de março de dois mil e 

dezanove. No entanto, do lado dos proprietários dos terrenos também existem questões 

por resolver e caso fosse para aguardar para se resolver todas essas questões só se 

iniciariam as negociações daqui a uns meses. ----------------------------------------------------  

 -------- Salientou que o que existe é um acordo de princípios, em que uma parte 

demonstra que está disponível a vender e a outra parte diz por quanto está disponível a 

comprar, a partir daqui vai ser preparado um conjunto alargado de deliberações, quer 
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financeiras, quer administrativas e jurídicas que terão de ser presentes a reunião de 

Câmara e da Assembleia Municipal, com vista adquirir autorização para se poder 

proceder à escritura, à semelhança daquilo que acontece com a aquisição de qualquer 

terreno que a Câmara compra. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que o senhor Presidente enceta uma 

negociação sem o consentimento da Câmara Municipal, sem uma deliberação para essa 

negociação, sem uma deliberação para assinar esse acordo de princípios, pelo que, na 

sua opinião, esse ato está ferido de alguma ilegalidade. -----------------------------------------  

 -------- Disse ainda que era conveniente ficar registado quais são, afinal, os princípios 

que o senhor Presidente se comprometeu perante o advogado, tendo o senhor Presidente 

respondido que existe um conjunto de questões a definir detalhadamente, por exemplo, 

relativamente aos moradores, existe um levantamento de abril de dois mil e dezassete, 

porém, nesta altura, desconhece-se o número exato de moradores, as suas condições 

socioeconómicas, entre outros aspetos. ------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou o senhor Presidente dizendo que, do lado dos proprietários dos 

terrenos e do acordo de princípios, a negociação foi feita em dois terrenos, com cerca de 

sessenta e tal metros quadrados, perante a documentação dos mesmos, porquanto 

mediante os documentos do Município a divisão já estava em três terrenos. Assim, o 

que foi consensualizado abrange toda a área a que corresponde o Bairro dos 

Americanos, sendo que agora é necessário fazer o levantamento topográfico e confirmar 

essa informação, porque eventualmente poderá haver mais algum terreno no meio 

desses três terrenos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos pagamentos informou que são quatro milhões de euros, com início 

dos pagamentos em março de dois mil e dezanove e a terminar em março de dois mil e 

vinte e dois. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que do lado dos moradores, pelo que têm conhecimento, cerca 

de um terço está disponível para um contrato de arrendamento com opção de compra e 

um terço dos moradores poderá ser mediante soluções de habitação social, que serão 

assumidos pelo Governo. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou como vai decorrer o processo em termos de 

financiamento, ou seja, se é um financiamento também do Governo Regional e do 

Governo da República, tendo o senhor Presidente respondido que da parte do Governo 

Regional será assumido o respeitante aos casos sociais. ----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, de acordo com a informação disponível, 

cerca de um milhão e tal será obtido por via dos moradores que vão comprar as 

habitações; oitocentos e tal mil será proveniente da área pública, para além de que o 

loteamento tem de ser revisto para averiguar a existências de lotes, onde já não existem 

casas, sendo que esses lotes podem ser revendidos e ainda existem os casos que ficam 

para a habitação social cujo modelo ainda não está definido. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que sabendo-se que o valor definido para as 

Pedreiras foi de vinte e tal euros, sabendo-se que aquele local tem uma área de terreno 

de sessenta mil metros quadrados, fazendo a conta aos vinte euros por metro quadrado 

dá um milhão e duzentos mil euros, sabendo-se que um terço dos proprietários, segundo 
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as palavras do senhor Presidente, está disponível para comprar as habitações. Assim, no 

seu entender, as contas do senhor Presidente não coincidem. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que ainda ninguém disse que os terrenos vão ser 

adquiridos por vinte euros o metro quadrado. ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola prosseguiu dizendo que quando se falou, em reunião 

de Câmara, que o valor para a aquisição dos terrenos nas Pedreiras tinha sido de vinte 

euros e sessenta e nove cêntimos, nessa altura foi dito que até era um valor 

relativamente bom face ao facto de estar perto do Aeroporto e o argumento que se usava 

era que o terreno de Santa Rita ainda tinha um valor inferior dada a sua localização.------  

 -------- O senhor Presidente explicou que no caso das Pedreiras, houve um acordo entre 

os proprietários dos terrenos e os moradores, pelo que a Câmara Municipal irá fazer o 

loteamento e vender os lotes urbanizados pelo preço que comprar, ou seja, o preço 

rústico. No caso de Santa Rita/Bairro dos Americanos será completamente ao contrário, 

ou seja, não tendo havido acordo, a Câmara irá comprar terrenos rústicos, lotear e 

vender como lotes urbanizados, pelo preço justo da avaliação do lote urbanizado. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a sua questão tem a ver com o facto da 

Câmara ir perder dinheiro com esse processo de Santa Rita, ao que o senhor Presidente 

esclareceu que aí é que entra a solidariedade nacional. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o que é a solidariedade nacional, tendo o 

senhor Presidente respondido que é o compromisso de apoiar a Câmara Municipal, ou 

seja, após o levantamento socioeconómico será remetido para o Governo da República, 

a informação de quantas pessoas irão comprar os terrenos, ou não, e a partir daí é que 

será possível calcular qual é o valor exato. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esse compromisso está escrito, tendo o 

senhor Presidente respondido que está o suficientemente assumido, ou seja, existe o 

compromisso político, negociado entre a Câmara Municipal e o Governo da República, 

neste sentido e naturalmente não haverá uma questão escrita enquanto o valor não 

estiver definido, sendo que cabe à Câmara apurar esse valor, pelo que a sua 

preocupação, neste momento, é apurar os valores exatos junto das famílias e após ter 

esses valores avançar com o processo. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que pelo que depreendeu das palavras do 

senhor Presidente não existe compromisso escrito, em relação às casas de Santa Rita, 

com o Governo da República, tendo o senhor Presidente esclarecido que existe 

solidariedade do Governo da República para a resolução do assunto. ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola concluiu que então não existe acordo escrito com o 

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

 

 -------- De seguida, o Vereador Tiago Borges, relativamente à urbanização da Rua da 

Gorgita, na freguesia de São Brás, referiu que, numa reunião de Câmara anterior, o 

senhor Presidente disse que teria de se aguardar uns tempos para se ter novidades sobre 

o assunto, porém até hoje não houve mais informação e perguntou se de facto havia 

mais alguma informação. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito dessa questão o senhor Presidente respondeu que, da parte da Direção 

Regional da Habitação, as indicações que dispõem é que a Direção Regional pretende 
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construir uma habitação para eventualmente motivar as pessoas a fazerem as suas 

candidaturas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou o senhor Presidente dizendo que, pelo que tiveram conhecimento da 

última operação, o projeto era para casas geminadas, o que não seria muito motivador 

para os possíveis interessados. Caso seja para fazer um projeto apelativo, então nesse 

caso concorda com a solução da Direção Regional da Habitação, o qual pode ser um 

fator motivacional para as pessoas se candidatarem, no entanto, aguardam pela 

apresentação desse projeto. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges no que se refere à falta de financiamento para as 

questões de asfaltagem, também já abordado em reunião de Câmara, questionou se vai 

avançar a pavimentação da Rua das Covas e o alargamento e pavimentação da Canada 

da Fonte, tendo o senhor Presidente respondido que estas duas situações são 

compromissos eleitorais do executivo, pelo que dentro das disponibilidades, pretendem 

executar essas intervenções até ao final do mandato. --------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda o senhor Presidente que, considerando que não existem Fundos 

Comunitários para esse fim, aguarda-se para libertar recursos para eventualmente se 

recorrer a financiamento para fazer face às necessidades de asfalte no Concelho. ----------  

 -------- O Vereador Tiago Borges abordou uma questão que fazia parte do manifesto 

eleitoral do Partido Socialista e que desconhecia, designadamente a regularização de 

habitações ilegais no Baldio, freguesia de São Brás, tendo o senhor Presidente explicado 

que existe um conjunto de habitações ilegais no acesso à Zona de Lazer de São Brás, e 

que a Câmara já está a fazer um trabalho semelhante ao de Santa Rita e ao das 

Pedreiras, apesar deste caso ser completamente diferente e com regras diferentes, cujo 

processo está a ser desenvolvido pelo que, em breve, espera levar o documento para 

aprovação na Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou quantas habitações estão em causa, ao que 

o senhor Presidente respondeu que não sabe precisar o número exato, mas julga que são 

cerca de seis ou sete casas. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que se refere às bolsas de estudo, o Vereador Rui Espínola perguntou se vai 

ser feito edital para novas bolsas, tendo o senhor Presidente respondido que primeiro vai 

haver a fase das renovações e concluído o processo das renovações é que se avança com 

o processo para atribuição de novas bolsas, que em princípio será a meados do mês de 

outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/20) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

RAMOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 24 de setembro em curso, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, 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 24 de setembro de 2018, pelo 

que será substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação 

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

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

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

 

 

 -------- (02/20) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 1 de outubro em curso, de Cláudia Fagundes Martins, 

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

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

estar presente na reunião do dia 24 de setembro de 2018, pelo que foi 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/20) PROPOSTA - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

- CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL – ÁREA FUNCIONAL DE 

MECÂNICA: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1230, datada de 11 de setembro corrente, do 

Vereador com Competência Delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: --------------  

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

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

de trabalho na categoria de assistente operacional – área funcional de mecânica, através 

de contrato de trabalho por tempo indeterminado, a ficar afeto à Divisão de 

Infraestruturas e Logística. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A necessidade de ocupar este posto de trabalho prende-se com a falta de recursos 

humanos na referida Divisão. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

satisfação da presente necessidade de recrutamento para efeitos do disposto no artigo 4.º 

da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-

A/2011, de 6 de abril conforme resposta do INA, entidade gestora do sistema de 

requalificação, obtida através da consulta efetuada no dia 07 de setembro de 2018, cuja 

cópia se anexa, proponho, nos termos do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
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junho, a abertura do procedimento concursal com vista à contratação acima referida. 

Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30º da já referida Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 

recrutamento inicia-se entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, sendo que em caso de impossibilidade de ocupação do posto de 

trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores sem relação jurídica de 

emprego público. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que o júri do procedimento concursal supra mencionado seja o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Chefe de Divisão de Infraestruturas e logística – Madail Denise Ormonde Ávila; -  

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

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

 -------- Assistente Operacional – Osvaldo Manuel Borba Barcelos; ---------------------------  

 -------- Vogais suplentes -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Técnico Superior – Anabela Gomes Vitorino Leal; -------------------------------------  

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

Adriano Maurício Ortiz.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/20) PROPOSTA - ABERTURA DE DOIS PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS PARA 2 DIRIGENTES INTERMÉDIOS DE 2º GRAU - 

LUGARES DE CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E 

RELAÇÕES EXTERNAS E CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

E FINANCEIROS: ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1232, datada de 11 de setembro em curso, do 

Vereador com Competência Delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: --------------  

 -------- “Por despachos do signatário datados de 18 de junho e 3 de setembro de 2018, 

foram nomeados em regime de substituição os licenciados Rui Emanuel Branco 

Messias, para o desempenho das funções do cargo de chefe da Divisão de Planeamento 

Estratégico e Relações Externas e Carlos Filipe Leal da Rocha, para o desempenho 

das funções do cargo de chefe da Divisão de Recursos Humanos e Financeiros, nos 

termos do artigo 27º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nº 51/2005 

de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 

22 de dezembro, adaptado à Administração Local por força do disposto no artigo 1º da 

Lei nº 49/2012 de 29 de agosto. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta que o artigo 27º do estatuto de pessoal dirigente estipula que a 

nomeação em substituição de cargo dirigente cessa passados 60 dias sobre a data da 

vacatura do lugar, salvo se estiver em curso procedimento tendente à nomeação de novo 

titular e que está previsto no Mapa de Pessoal os lugares de Chefe da Divisão de 

Planeamento Estratégico e Relações Externas e Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
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e Financeiros, proponho a abertura de 2 procedimentos concursais para os cargos em 

causa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para além do acima exposto, estipula ainda o n.º 1 do artigo 13º da Lei nº 

49/2012 de 29 de agosto que procede à adaptação à administração local da Lei nº 

2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nº 51/2005 de 30 de agosto, 64-A/2008, de 

31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que o júri do 

recrutamento é designado por deliberação da assembleia municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal e é composto por um presidente e dois vogais. Os nºs 2 e 3 do 

mesmo artigo e diploma preveem que o presidente e os vogais sejam designados de 

entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade 

pessoal, sendo que aos vogais é ainda solicitada que a atividade seja ou tenha sido 

exercida preferencialmente na área de recursos humanos ou da administração local 

autárquica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, proponho que o júri dos procedimentos concursais dos dirigentes 

intermédios de 2º grau sejam os seguintes: --------------------------------------------------------  

 -------- Chefe de Divisão de Planeamento Estratégico e Relações Externas: ------------  
 --------  - Presidente - Manuel Adriano Maurício Ortiz – Chefe de Divisão de 

Investimentos e Ordenamento do Território; -----------------------------------------------------  

 --------  - Vogais efetivos - Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe de Divisão 

Administrativa e Jurídica e Madail Denise Ormonde Ávila, Chefe de Divisão de 

Infraestruturas e Logística; --------------------------------------------------------------------------  

  ------- - Vogais suplentes – Jorge Manuel Ferreira Gonçalves Leonardo, Administrador 

Executivo da Praia Ambiente, E.M. e Marco Euclides Lemos Martins, Diretor de 

Serviços de Ação Social e Educação da Associação Salão Teatro Praiense; -----------------  

 -------- Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros: ----------------------------  
 --------  - Presidente - Manuel Adriano Maurício Ortiz – Chefe de Divisão de 

Investimentos e Ordenamento do Território; -----------------------------------------------------  

 --------  - Vogais efetivos - Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe de Divisão 

Administrativa e Jurídica e Madail Denise Ormonde Ávila, Chefe de Divisão de 

Infraestruturas e Logística; --------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Vogais suplentes – Jorge Manuel Ferreira Gonçalves Leonardo, Administrador 

Executivo da Praia Ambiente, E.M. e Marco Euclides Lemos Martins, Diretor de 

Serviços de Ação Social e Educação da Associação Salão Teatro Praiense.” ---------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os nomeados em regime de substituição 

foram nomeados por um prazo de sessentas dias, tendo em conta que esse prazo já 

terminou, questionou qual é o procedimento, tendo o senhor Presidente respondido que 

esse prazo é renovado automaticamente até a vaga ser preenchida. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou porque foi nomeado para o júri um 

elemento da Associação Salão Teatro Praiense, ao que o senhor Presidente respondeu 

que, de acordo com a lei, nos concursos para Chefes de Divisão no júri é necessário 

fazerem parte pessoas que estejam habituadas a trabalhar na função pública em regime 

de chefia e fora de entidades com relações comerciais com a Câmara. -----------------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. ------------------  
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 -------- (05/20) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – PRESTAÇÃO DE APOIOS ÀS 

RENDAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO - 

FAMÍLIAS DESPEJADAS DO BAIRRO DE SANTA RITA – MARLENE 

MARTINS GONÇALVES: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho n.º I-CMPV/2018/1242, datado de 14 de setembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as ações de execução para entrega de coisa certa, bem como 

as ações de despejo, na sequência da instauração, por parte dos proprietários dos 

terrenos, de ações para rescisão do arrendamento e condenação dos réus à entrega da 

casa e do terreno onde a mesma se encontra implantada, no Bairro de Santa Rita/Bairro 

dos Americanos, sito na Serra de Santiago, Caminho do Facho, freguesia de Santa Cruz 

– Praia da Vitória, 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), e que o problema é mais 

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); -----------------  

 -------- 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; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e posteriores alterações e declarações de retificação, 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; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Determino que seja assumida a prestação de apoio à renda do contrato de 

arrendamento para habitação, cuja cópia se anexa, outorgado pelo Srª. Marlene 

Martins Gonçalves, NIF 221217550, no montante de 250€, pelo prazo de 12 meses, 

mediante a celebração de contrato-programa cuja minuta se anexa como parte integrante 

do presente despacho. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Não obstante o disposto no artigo 5º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e 

posteriores alterações, e no artigo 7º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e 

posteriores alterações, mais determino que o compromisso ora assumido tenha efeitos a 

1 de setembro de 2018, 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 
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habitação condigna, não se podendo alhear de um problema que afeta um número 

elevado de munícipes. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presente despacho fica sujeito a ratificação da Câmara Municipal, na primeira 

reunião após esta data, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 35º da Lei n.º 

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

 -------- Relativamente à situação desta pessoa o senhor Presidente explicou que era 

diferente das restantes do Bairro de Santa Rita/Bairro dos Americanos, e mais 

semelhante ao das Pedreiras. Neste caso está em causa uma única casa construída por 

um americano no terreno de um português, que posteriormente foi vendida a outro 

português, sendo que os proprietários do terreno são alguns dos herdeiros do Bairro de 

Santa Rita e outros não. No âmbito das partilhas um dos herdeiros ficou com esse 

terreno e não o quer vender porque pretende construir uma moradia no local. Como esta 

senhora é que residia, atualmente, na casa foi notificada para abandonar a casa, pelo que 

é necessário resolver este caso, de curto prazo, para a pessoa não ficar sem ter onde 

morar e posteriormente terá de se encontrar uma solução. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que esta pessoa terá de ser abrangida pelo 

regime de renda apoiada, tendo em conta que é uma situação definitiva. --------------------   

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço.------  
 

 

 -------- (06/20) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E 

VILA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – FESTAS SENHORA DO 

ROSÁRIO NA VILA DAS LAJES: -------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1235, datada de 11 de setembro corrente, do Sr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o apoio previsto no relatório 

emitido pela comissão de análise nomeada para o efeito, no valor de 640,00 € 

(seiscentos e quarenta euros), bem como minuta do respetivo contrato programa, 

documentos que são parte integrante da presente proposta.” -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que os Vereadores do Partido Social Democrata 

se iam abster nesta votação, exatamente, pelos mesmos motivos evocados aquando da 
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votação dos apoios, nomeadamente, pela questão financeira do Município, ou seja, a 

indefinição financeira lançada pelo Tribunal de Contas. ----------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (07/20) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE BAILE 

DA CANÇÃO REGIONAL TERCEIRENSE - “FESTA DA VINHA E DO VINHO 

DOS BISCOITOS”: ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1252, datada de 19 de setembro corrente, do Sr. 

Vereador com Competência Delegada, do seguinte teor: ---------------------------------------  

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pelo Grupo de Baile da Canção 

Regional Terceirense, no âmbito da organização da “Festa da Vinha e do Vinho dos 

Biscoitos” na sua XXVII Edição; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância da referida festa para a valorização do património 

vitivinícola da ilha Terceira e particularmente da freguesia dos Biscoitos; ------------------  

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

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal 

delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Sobre a aprovação do apoio a prestar ao Grupo de Baile da Canção Regional 

Terceirense, para apoio nas despesas da festa, com o valor de 350,00€.” --------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os Vereadores do Partido Social Democrata 

se iam abster exatamente pelos mesmos motivos da votação anterior. ------------------------  

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

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

 

 

 -------- (08/20) CONCESSÃO DO BAR DA PISCINA DA CALDEIRA - ISENÇÃO 

DE PAGAMENTO REFERENTE AOS ÚLTIMOS 14 DIAS DO MÊS DE 

SETEMBRO DE 2018: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 19 de setembro em curso, de Cátia Alexandra Carolas 

Coelho, concessionária do Bar da Piscina da Caldeira, solicitando que não lhe seja 

cobrado os últimos 14 dias do mês de setembro, referente à conceção de exploração do 

Bar da Zona Balnear da Caldeira, uma vez que a piscina encerrou no dia 16 de referido 

mês. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 19 de setembro em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A Senhora Cátia Alexandra Carolas Coelho, na qualidade de concecionária 

de exploração do bar da Zona Balnear da Caldeira, vem requerer autorização para 

que não lhe seja cobrado os últimos 14 dias do mês de setembro, uma vez que a 

piscina encerrou no dia 16 do referido mês. ---------------------------------------------------  
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 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que nos termos da segunda clausulado 

referido contrato a concessão da exploração do bar da Piscina da Caldeira na Vila 

das Lages, será por um ano, no período de maio a setembro, tendo início na data de 

assinatura do presente contrato.” -------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que por iniciativa do executivo 

tinha isentado os meses em que a Piscina esteve fechada, no entanto, a concessionária 

entende que foi difícil recuperar e solicita a isenção dos últimos catorze dias do mês de 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o material que está a ser retirado das 

zonas balneares foi por questões de segurança, tendo o Vereador Carlos Costa 

respondido afirmativamente e acrescentando que em alguns sítios manteve-se o que 

estava, mas por questões de segurança foi necessário retirar algum material. ---------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que seria importante manter algumas coisas, 

como por exemplo manter abertas as casas de banho por mais algum tempo, ao que o 

Vereador Carlos Costa esclareceu que isso já acontece no Porto Martins e estão a ver se 

conseguem fazer o mesmo nos Biscoitos, pelo menos mais uns dias.-------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

conforme solicitado, nos termos e fundamentos da informação do Setor de 

Atendimento a Munícipes. -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/20) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

PAMPLONA RAMOS – COMUNICAÇÃO DE CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE 

VEREADORA EM REGIME DE TEMPO INTEIRO: -------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 24 de setembro em curso, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, comunicando que, nos termos do nº 4 do artigo 58º da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, que a partir da presente data não poderá exercer as funções de vereadora em 

regime de tempo inteiro, por ter sido nomeada Presidente do Conselho de 

Administração do Instituto da Segurança Social dos Açores, com efeitos a partir de 24 

de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/20) DESPACHO - VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – 

TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES ORMONDE: -----------------------------------  
 -------- Despacho n.º I-CMPV/2018/1265, datado de 24 de setembro corrente, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea d), do nº 1, do artigo 58º, da Lei nº 169/99, de 

18 de setembro, com as subsequentes alterações, determino que, a partir desta data, 24 

de setembro, o vereador Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, exerça as respetivas 

funções em regime de tempo inteiro.” -------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (11/20) PROPOSTA - VEREADORA EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 

– RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1266, datada de 24 de setembro em curso, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do disposto do nº 2, do artigo 58º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, com as subsequentes alterações, proponho que, a partir desta data, 24 de 

setembro, a Vereadora Raquel Lemos Borges, exerça as respetivas funções em regime 

de tempo inteiro.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/20) DESPACHO - DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NOS VEREADORES CARLOS ARMANDO COSTA, TIAGO 

LÚCIO BORGES DE MENESES ORMONDE E RAQUEL LEMOS BORGES: ----  

 -------- Despacho n.º I-CMPV/2018/1269, datado de 24 de setembro corrente, do senhor 

Presidente, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 34.º e do n.º 2 do artigo 

36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo ainda em atenção o disposto nos 

artigos 44.º e seguintes do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e considerando as delegações de poderes 

efetuadas pela Câmara Municipal no Presidente, delego nos Vereadores em regime de 

permanência abaixo designados as minhas competências próprias e subdelego as que me 

estão delegadas, a fim de poderem gerir e orientar os assuntos a seguir mencionados, 

por referência às áreas de gestão e aos serviços municipais respetivos: ----------------------  

 -------- Vereador Carlos Armando Ormonde Costa: -----------------------------------------  
 -------- A) Divisão Administrativa e Jurídica: Compreende a prática dos atos 

administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão 

Administrativa e Jurídica nomeadamente dos seguintes serviços: Secção Administrativa 

e Arquivo, Setor de Expediente, Setor de Arquivo, Setor Jurídico e Notariado, Setor de 

Taxas e Licenças, que inclui o setor de atendimento a Munícipes e o setor de 

Fiscalização, Serviço de Saúde Pública Veterinária, Gabinete de Educação e Juventude 

e Gabinete de Gestão de Biblioteca. ----------------------------------------------------------------  

 -------- B) Divisão de Recursos Humanos e Financeiros: Compreende a prática dos atos 

administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, nomeadamente no Setor Auxiliares, Limpeza, Bares e 

Telefonista. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- C) Divisão de Recursos Humanos e Financeiros: Compreende a prática dos atos 

administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, nomeadamente do Gabinete de Ação Social. -----------------------   

 -------- D) Organização de todas as atividades culturais promovidas pelo Município. -----  

 -------- A presente delegação e subdelegação de competências abrange, no âmbito das 

áreas de gestão acima referidas, a prática de todos os atos administrativos e 

instrumentais inerentes ao exercício das seguintes competências: -----------------------------  
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 -------- 1. Aprovar projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, nos termos da legislação 

vigente, até ao limite de € 24 940; ------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Autorizar a realização de despesas orçamentadas, nos termos legais e até ao 

limite fixado no ponto anterior; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, nas condições legais e até ao 

limite fixado no ponto 1); ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Outorgar contratos necessários à execução das obras executadas por 

administração ou empreitada, assim como ao funcionamento dos serviços, sempre que o 

valor dos mesmos não ultrapasse o limite fixado no ponto 1); ---------------------------------  

 -------- 5. Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, 

assim como proceder à aquisição de bens e serviços, nos termos da lei, até ao limite 

fixado no ponto 1); ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos 

da lei, até ao limite de € 24 940; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei, até ao 

limite fixado no ponto anterior; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 8. Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal com destino a 

quaisquer entidades ou organismos públicos; -----------------------------------------------------  

 -------- 9. Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos às unidades 

orgânicas referidas nas alíneas A), B), C), D);----------------------------------------------------  

 -------- 10. Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei; -------------------------  

 -------- 11. Conceder terrenos nos cemitérios propriedade do município, para jazigos, 

mausoléus e sepulturas perpétuas;  -----------------------------------------------------------------  

 -------- 12. Declarar prescritos a favor do município após publicação de avisos, os 

jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 

cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários 

ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém 

desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; --------  

 -------- 13. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de 

dezembro, alterado pelos D.L. n.ºs 5/2009, de 29 de janeiro, 138/2000, de 13 de julho, a 

Lei n.º 30/2006, de 11 de julho, o D.L. 109/2010, de 14 de outubro, a Lei n.º 13/2011, 

de 29 de abril e no Regulamento dos Cemitérios Municipais, publicado no Diário da 

República, Apêndice n.º 40, II Série, n.º 81, de 5 de abril de 2001; ---------------------------  

 -------- 14. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais 

lugares públicos; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 15. Conceder selos de residente nos termos previstos no Regulamento das Zonas 

de Estacionamento Tarifado da Cidade da Praia da Vitória;------------------------------------  

 -------- 16. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, 

nos casos legalmente previstos; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 17. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; ------------------  

 -------- 18. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; -  

 -------- 19. Exercer as competências relativas ao licenciamento das touradas à corda e às 

manifestações taurinas, previstas no Capítulo XIII (artigos 42.º a 80.º) do Decreto 
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Legislativo Regional n.º 37/2008/A, de 5 de agosto, alterado pelos Decretos 

Legislativos Regionais n.ºs 12/2010/A, de 30 de abril, 20/2011/A, de 21 de junho, 

34/2011/A, de 6 de dezembro e 13/2012/A, de 28 de março; ----------------------------------  

 -------- 20. Determinar a instauração de processos de contraordenação e aplicar as 

coimas; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 21. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra 

natureza que salvaguardem e perpetuem a história do município; -----------------------------  

 -------- 22. Exercer as competências referentes ao regime de horários de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais, previstas no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro 

e no respetivo Regulamento Municipal; -----------------------------------------------------------  

 -------- 23. Exercer as competências previstas pelo Decreto-Lei n.º 39/2008 de 7 de 

março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009 de 14 de setembro, 

aplicado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

7/2012/A de 1 de março, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

23/2012/A de 31 de maio; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 24. Licenciar a exploração das atividades da venda ambulante ou sazonal de 

bebidas e alimentos, previstas no Decreto Legislativo Regional n.º 37/2008/A, de 5 de 

agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2010/A, de 30 de abril, 

20/2011/A, de 21 de junho, 34/2011/A, de 6 de dezembro e 13/2012/A, de 28 de março;  

 -------- 25. Exercer todas as competências previstas regime jurídico de atividades 

sujeitas a licenciamento das Câmaras Municipais na Região Autónoma dos Açores, 

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 37/2008/A, de 5 de Agosto, alterado 

pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2010/A, de 30 de abril, 20/2011/A, de 21 

de junho, 34/2011/A, de 6 de dezembro e 13/2012/A, de 28 de março; ----------------------  

 -------- 26. Conceder licenças de ocupação do domínio público; ------------------------------  

 -------- 27. Conceder licenças especiais de ruído, no âmbito do Decreto Legislativo 

Regional n.º 23/2010/A, de 30 de junho; ----------------------------------------------------------  

 -------- 28. Exercer as competências relativas à instalação e funcionamento dos recintos 

de espetáculos e de divertimentos públicos bem como a licença de instalação e de 

funcionamento de recintos improvisados, previstas no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 

de Setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 29. Licenciar o exercício da venda ambulante, previsto no Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 30. Exercer as competências respeitantes a afixação de mensagens de 

propaganda, bem como aplicar as coimas e sanções acessórias previstas e ainda decidir 

dos assuntos sobre publicidade na área do Concelho, nomeadamente, licenciar a 

afixação de mensagens publicitárias e regularizar todos os problemas por ela levantados 

quer no que respeita à ocupação da via pública e segurança quer no que concerne à 

aplicação de coimas e sanções acessórias previstas na lei, bem como para ordenar 

remoções coercivas dos meios ou suportes instalados tendentes à imposição da 

disciplina no sector; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 31. Exercer as competências previstas na Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, 

relativa ao registo de cidadãos comunitários; -----------------------------------------------------  
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 -------- 32. Exercer as competências previstas no D.L. n.º 291/90, de 20 de Setembro, 

relativas à aferição aos equipamentos de pesagem; ----------------------------------------------  

 -------- 33. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de 

janeiro;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 34. Exercer as competências relativas à gestão administrativa dos edifícios 

municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vereador Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde -------------------------------  
 -------- A) Divisão de Recursos Humanos e Financeiros: Compreende a prática dos atos 

administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, nomeadamente dos seguintes serviços: Seção de Contabilidade, 

Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, Setor Financeiro e Tesouraria, Serviço de 

Aprovisionamento e Armazém, Secção de Compras de Bens e Serviços, Setor de 

Armazém, Serviço de Recursos Humanos e Qualidade, Setor de Recursos Humanos e 

Qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

 -------- B) – Divisão de Planeamento Estratégico e Relações Externas: Compreende a 

prática dos atos administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da 

Divisão de Planeamento Estratégico e Relações Externas, nomeadamente dos seguintes 

serviços: Setor de dinamização Empresarial, Setor de Planeamento Estratégico e 

Promoção Externa, Gabinete de Sistemas de Informação. --------------------------------------  

 -------- A presente delegação e subdelegação de competências abrange, no âmbito das 

áreas de gestão acima referidas, a prática de todos os atos administrativos e 

instrumentais inerentes ao exercício das seguintes competências: -----------------------------  

 -------- 1. Aprovar projetos, programas de concurso, caderno de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, nos termos da legislação 

vigente, até ao limite de € 24 940;  -----------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Autorizar a realização de despesas orçamentadas, nos termos legais e até ao 

limite fixado no ponto anterior; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, nas condições legais e até ao 

limite fixado no ponto 1); ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Outorgar contratos necessários à execução das obras executadas por 

administração ou empreitada, assim como ao funcionamento dos serviços, sempre que o 

valor dos mesmos não ultrapasse o limite fixado no ponto 1); ---------------------------------  

 -------- 5. Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, 

assim como proceder à aquisição de bens e serviços, nos termos da lei, até ao limite 

fixado no ponto 1); ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos 

da lei, até ao limite de € 24 940; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei, até ao 

limite fixado no ponto anterior; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 8. Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal com destino a 

quaisquer entidades ou organismos públicos; -----------------------------------------------------  

 -------- 9. Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos às unidades 

orgânicas referidas nas alíneas A) e B).------------------------------------------------------------  

 -------- Vereadora Raquel Lemos Borges -------------------------------------------------------  
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 -------- A) Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território: ---------------------------  

 -------- Compreende a prática dos atos administrativos e a gestão de matérias que 

constituem funções da Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território, 

nomeadamente dos seguintes serviços: Setor administrativo, Secção de Obras 

Particulares, Setor de Atendimento, Setor de Fiscalização, Gabinete Técnico de Obras 

Particulares, Setor de Projetos e Obras, Setor de Planeamento e Informação Geográfica 

e Setor de Ambiente e Zonas Húmidas. -----------------------------------------------------------  

 -------- B) Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística: Compreende a prática dos 

atos administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão Gestão 

de Infraestruturas e Logística, nomeadamente no Setor de Execução de Empreitadas. ----  

 -------- C) Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística: Compreende a prática dos 

atos administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão de 

Gestão de Infraestruturas e Logística, nomeadamente dos seguintes serviços: Setor 

Administrativo, Serviço de Espaços Públicos e Vias, Setor de Manutenção de Zonas 

Balneares, Espaços Ajardinados, Cemitério e Recintos Desportivos, o Setor de 

Manutenção de Vias Municipais e Fontes Cibernéticas, e o Serviço Municipal de 

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

 -------- D) Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística: Compreende a prática dos 

atos administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão de 

Infraestruturas e Logística, nomeadamente dos seguintes serviços: Serviço de 

Infraestruturas e Logística, Setor de Manutenção do Património Municipal, Setor de 

Parque Auto e Máquinas e Setor de Infraestruturas Elétricas. ----------------------------------  

 -------- E) Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística: Compreende a prática dos 

atos administrativos e a gestão de matérias que constituem funções da Divisão de 

Gestão de Infraestruturas e Logística, nomeadamente no Setor de Gestão da Marina. -----  

 -------- A presente delegação e subdelegação de competências abrange, no âmbito das 

áreas de gestão acima referidas, a prática de todos os atos administrativos e 

instrumentais inerentes ao exercício das seguintes competências: -----------------------------  

 -------- 1. Aprovar projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, nos termos da legislação 

vigente, até ao limite de € 24 940; ------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Autorizar a realização de despesas orçamentadas, nos termos legais e até ao 

limite fixado no ponto anterior; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, nas condições legais e até ao 

limite fixado no ponto 1); ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Outorgar contratos necessários à execução das obras executadas por 

administração ou empreitada, assim como ao funcionamento dos serviços, sempre que o 

valor dos mesmos não ultrapasse o limite fixado no ponto 1); ---------------------------------  

 -------- 5. Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, 

assim como proceder à aquisição de bens e serviços, nos termos da lei, até ao limite 

fixado no ponto 1); ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos 

da lei, até ao limite de € 24 940; --------------------------------------------------------------------  
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 -------- 7. Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei, até ao 

limite fixado no ponto anterior; ---------------------------------------------------------------------  

8. Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal com destino a quaisquer 

entidades ou organismos públicos; -----------------------------------------------------------------  

 -------- 9. Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos às unidades 

orgânicas referidas nas alíneas A), B), C), D) e E). ----------------------------------------------  

 -------- 10. Conceder, nos casos e nos termos previstos na lei, licenças ou autorizações 

de utilização de edifícios; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 11. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; ---------------------------------  

 -------- 12. Embargar e ordenar a demolição de quaisquer obras, construções ou 

edificações efetuadas por particulares ou pessoas coletivas, sem licença ou na falta de 

qualquer outro procedimento de controlo prévio legalmente previsto ou com 

inobservância das condições neles constantes ou com violação dos regulamentos, das 

posturas municipais ou de medidas preventivas, de normas provisórias, de áreas de 

construção prioritárias, de áreas de desenvolvimento urbano prioritários ou de planos 

municipais de ordenamento do território plenamente eficazes; --------------------------------  

 -------- 13. Ordenar o despejo sumário dos prédios cuja expropriação por utilidade 

pública tenha sido declarada; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 14. Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei; -------------------------  

 -------- 15. Determinar a instauração de processos de contraordenação, nomear o 

instrutor e proceder à sua decisão final incluindo a aplicação de coimas, sanções 

acessórias e demais procedimentos administrativos, nos termos do disposto no n.º 10 do 

artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 16. Conceder licenças, autorizações e aprovar informações prévias, nos termos 

do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro; -----------------------------------------------------  

 -------- 17. Dirigir a instrução do procedimento nos termos do disposto no n.º 2, do 

artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 18. Decidir as questões de ordem formal e processual que possam obstar ao 

conhecimento de qualquer pedido ou comunicação apresentados no âmbito do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

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

 -------- 19. Rejeitar as comunicações prévias, nos termos do disposto no artigo 34.º e 

seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 20. Emitir alvarás de licenças para a realização das operações urbanísticas e para 

as autorizações de utilização, nos termos do disposto no artigo 75.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro; --  

 -------- 21. Proceder à fiscalização administrativa, conforme determina o disposto no 

artigo 94.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 22. Proceder à liquidação das taxas nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 23. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 302/2001, de 23 de 

novembro, referentes ao Regulamento de construção e exploração de postos de 

abastecimento de combustíveis; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 24. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de 

novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de outubro, 

referentes ao Armazenamento e Abastecimento de combustíveis; ----------------------------  

 -------- 25. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 260/2002, de 23 de 

novembro, referentes ao licenciamento de áreas de serviço nas vias municipais; -----------  

 -------- 26. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 261/2002, de 23 de 

novembro, referente às competências das Câmaras Municipais para parecer prévio; ------  

 -------- 27. Exercer as competências referidas no Decreto-Lei 39/2008, de 7 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 228/2009 de 14 de setembro, aplicado à RAA pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 38/2012/A de 18 de Setembro;  ---------------------------------------  

 -------- 28. Deliberar sobre a conservação dos parques e jardins do município, bem 

como sítios classificados; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 29. Deliberar sobre segurança, conforto e higiene das zonas balneares, bem 

como proceder ao seu embelezamento.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (13/20) GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE 

SECRETÁRIA - PAULA ALEXANDRA DOS SANTOS BARCELOS SANTOS - 

DESPACHO: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Despacho n.º I-CMPV/2018/1273, datado de 24 de setembro em curso, do 

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

 -------- “De acordo com a alínea b) do nº 2, do artigo 42º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e em conformidade com o disposto no nº 4, do artigo 43º, deste mesmo 

diploma, designo, com efeitos a partir desta data, 24 de setembro, Paula Alexandra dos 

Santos Barcelos Santos, como secretária do gabinete de apoio aos Vereadores em 

regime de tempo inteiro, Carlos Armando Ormonde da Costa e Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/20) GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE 

SECRETÁRIA - CARLA MARGARIDA FREITAS BRASIL - DESPACHO: -------  
 -------- Despacho n.º I-CMPV/2018/1274, datado de 24 de setembro corrente, do senhor 

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

 -------- “De acordo com a alínea b) do nº 2, do artigo 42º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e em conformidade com o disposto no nº 4, do artigo 43º, deste mesmo 

diploma, designo, com efeitos a partir desta data, 24 de setembro, Carla Margarida 
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Freitas Brasil, como secretária do gabinete de apoio à Vereadora em regime de tempo 

inteiro, Raquel Lemos Borges.” ---------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (15/20) PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS 

DA PRAIA AMBIENTE, E.M.: ------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1275, datada de 24 de setembro em curso, do senhor 

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

 -------- “1 - Considerando que nos termos do nº 2, do artigo 26º, da Lei nº 50/2012, de 

31 de agosto, compete ao órgão executivo da entidade pública participante designar o 

representante desta na assembleia geral da respetiva empresa local, propõe-se que seja 

designado Tibério Manuel Faria Dinis. ------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Para conhecimento deste executivo informa-se que o Conselho de 

Administração da Praia Ambiente, E.M., será composto pelos seguintes membros: -------  

 -------- a) Presidente: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde (funções não 

executivas) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Vogal: Jorge Manuel Ferreira Gonçalves Leonardo (funções executivas) -------  

 -------- c) Vogal: Sónia Alexandra Valadão da Silva.” ------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (16/20) PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS 

DA TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, E.M.: -------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1276, datada de 24 de setembro em curso, do senhor 

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

 -------- “1- Considerando que nos termos do nº 2, do artigo 26º, da Lei nº 50/2012, de 31 

de agosto, compete ao órgão executivo da entidade pública participante designar o 

representante desta na assembleia geral da respetiva empresa local, propõe-se que seja 

designado Tibério Manuel Faria Dinis. ------------------------------------------------------------  

 -------- 2- Para conhecimento deste executivo informa-se que para o Conselho de 

Administração da empresa em questão, será proposta a designação de Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde.” ---------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (17/20) PROPOSTA - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA NO NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO DA PRAIA DA VITÓRIA: -  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1277, datada de 24 de setembro corrente, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do artigo 33º, da Lei 13/2003, de 21 de maio, republicada pelo 

Decreto-Lei nº 133/2012, de 27 de junho, conjugado com o disposto no nº1, do artigo 

22º, da Portaria nº 257/2012, de 27 de agosto, alterada pela Portaria n.º 253/2017, de 8 
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de agosto, proponho para representar esta autarquia, no Núcleo Local de Inserção da 

Praia da Vitória, Carlos Armando Ormonde Costa.” --------------------------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezanove e quinze 

minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


