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ATA Nº 1 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JANEIRO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos e Cláudia Fagundes Martins. --------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre 

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

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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual era o ponto de situação da intervenção 

no bar da zona balnear dos Biscoitos, nomeadamente que intervenção iria ser realizada, 

quando será levada a efeito e em que moldes, tendo o senhor Vice-Presidente 

respondido que está a ser preparado um caderno de encargos, o qual se encontra em fase 

final, para um concurso público destinado à construção/exploração do bar. -----------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente prosseguiu dizendo que, como provavelmente não será 

possível concluir a obra até ao início da época balnear deste ano, será dada a 

possibilidade ao concessionário em explorar o bar no período de verão, deste ano, e 

posteriormente iniciar as obras. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou porque motivo o concurso será de 

construção/exploração, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que como aquele 

espaço se encontra em péssimas condições, necessitando de uma intervenção 

significativa e atendendo à afluência de turismo àquele local, a intenção consiste em 

fazer daquele local uma zona com melhor oferta, pelo que se optou por este modelo. -----  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu questionando porque era feito neste modelo 

construção/exploração, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que a intenção é que 

o concessionário participe com uma intervenção significativa, motivo pelo qual será 

incluída a exploração. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que também poderia ser a Câmara a fazer a 

intervenção e posteriormente concessionar o espaço, de acordo com aquilo que seriam 

os seus objetivos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que no início do processo a Câmara 

orçamentou a intervenção a levar efeito, a qual equivaleria a cerca de trezentos mil 

euros, porém como a Câmara não tem disponível esse valor, em termos de receitas 

correntes, seria necessário recorrer a um empréstimo de médio e longo prazo, pelo que 

se optou por este modelo, apesar do projeto ainda não estar concluído. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Câmara não tem um projeto base, ao 

que o senhor Vice-Presidente respondeu que a Câmara tinha elaborado uma planta de 

arquitetura que poderá servir de base ao projeto. -------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o Vereador Rui Espínola questionou se não seria mais 

adequado a Câmara fazer o projeto e quando lançar a concurso já incluir esse projeto, 

porquanto corre-se o risco de ser apresentado um projeto que não esteja de acordo com 

o pretendido, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que, em princípio, o projeto já 

elaborado deverá ser utilizado, considerando que contempla a parte dos banhistas, dos 

nadadores-salvadores, do bar e restaurante, inclusivamente a própria disposição que, 

mesmo ficando no mesmo local, fica virado para o mar. No entanto, a pessoa que vai 

investir poderá fazer algumas alterações ao projeto base, mas a versão final será 

apresentada à Câmara para aprovação. ------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou também o Vereador Rui Espínola se é espectável que haja 

interessados nesse tipo de concessão, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou por quantos anos será a concessão e quais 

serão os valores pela concessão, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que a 
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concessão perspetiva-se por dez anos, porém ainda não é possível indicar os valores, 

tendo em conta que o mesmo depende do estudo de viabilidade económica. ----------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola questionou se está prevista alguma 

intervenção nas zonas balneares, durante este período, tendo o senhor Vice-Presidente 

respondido que ainda não estão a ser feitas intervenções nas zonas balneares, sendo que 

normalmente essas intervenções ocorrem a partir do mês de maio, porquanto como 

ainda decorre o inverno não é possível apurar todas as intervenções necessárias. ----------  

 

 -------- No que concerne aos prazos dos pagamentos aos fornecedores, por parte do 

Município, o Vereador Rui Espínola referiu que os mesmos estão extremamente 

elevados, tendo conhecimento de atrasos de, por exemplo, cem dias, cento e vinte e 

cento e cinquenta dias, o que se torna numa situação manifestamente exagerada. ----------  

 -------- Continuou dizendo que a revitalização do Concelho também se faz com o 

pagamento atempado aos fornecedores, e chamou a atenção para esta situação que tem 

vindo a avolumar-se, com a implicação que causa, ou seja, os empresários quando 

fornecem serviços ao Município inflacionam os preços, exatamente porque sabem que 

vão receber muito mais tarde, sendo que até acaba por ser lesivo para o próprio 

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

 -------- Ainda sobre esta questão disse que, apesar do executivo já ter esclarecido que 

não tem faturas por pagar a mais de noventa dias, e que os prazos são todos cumpridos, 

esses são os prazos legais do Município, ou seja, os sessenta dias mais noventa dias, 

porquanto para os empresários os prazos não são efetivamente cumpridos, tendo em 

conta que estes dão um prazo, para o pagamento das faturas, de sessenta dias, e não os 

sessenta dias mais noventa dias que a lei permite ao Município. Assim, este é um fator 

que estrangula as empresas, sendo que estas até ao final do mês têm de acertar as suas 

contas e existem entidades, como por exemplo o Estado, que não têm em conta esses 

facilitismos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde registou o facto de não ser apontada a questão dos 

pagamentos às Juntas de Freguesia, o que já era um bom sinal. -------------------------------  

 -------- Quanto ao prazo de pagamento das faturas, designadamente em termos de 

valores cobrados a mais pelo atraso dos pagamentos, referiu que qualquer fornecedor 

indica o seu preço, porém não existe nenhuma fatura com um valor descritivo de juros 

de mora por atrasos de pagamento. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, obviamente, a intenção é pagar o quanto antes, para além da 

preocupação em comprar nas empresas do Concelho, pois embora seja pago com atraso 

o dinheiro fica no Concelho. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, à semelhança do procedimento com as Juntas de 

Freguesia, cujo prazo de pagamentos melhorou substancialmente e a intenção é que a 

partir do próximo mês de fevereiro os pagamentos sejam mensais, pretende-se fazer o 

mesmo com os fornecedores, ou seja, recuperar o prazo médio dos pagamentos, 

procedimento esse a desenvolver ao longo do ano de dois mil e dezanove. ------------------  

 -------- Relativamente à situação das Juntas de Freguesia, o Vereador Rui Espínola 

esclareceu que não levantou essa questão porque não estava direcionado para as Juntas 



 

 
Ata nº 1/2019 Página 4 de 8 
 

 

 

 

de Freguesia, assim como também não estava direcionado para as Casas do Povo, nem 

para outras instituições, mas sim para os empresários do Concelho e os fornecedores da 

conta corrente, mesmo sabendo que as Juntas de Freguesia também estão com esses 

atrasos de sessenta dias. Para além disso, o discurso que o Vereador Tiago Ormonde 

acabou de fazer é o mesmo que fez em janeiro do ano passado, em que prometeu que até 

maio desse ano estaria regularizada a situação com as Juntas de Freguesia, o que ainda 

não aconteceu. No entanto, espera que ao logo de dois mil e dezanove venha a 

acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma realçou a intenção do Município em regularizar esta situação de 

diminuir estes prazos, porquanto este é um problema grave que está a afetar o 

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

 

 -------- Relativamente à renovação da isenção de pagamento pelo estacionamento de 

residentes na Cidade, o Vereador Tiago Borges disse que foi abordado por um morador 

sobre os documentos exigidos para esse efeito, designadamente o porquê de ser 

necessário uma certidão predial não autenticada e a caderneta predial não ser suficiente 

para comprovar a posse do imóvel, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que o 

que comprova que o prédio é da pessoa é a certidão do Registo Predial e não a certidão 

do Serviço de Finanças. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Tiago Borges perguntou se não seria 

possível criar um mecanismo de modo a que essa renovação pudesse ser feita através da 

internet, apesar de algumas pessoas já conseguirem fazê-lo, ao que o senhor Vice-

Presidente respondeu que provavelmente seria possível e acrescentou que este ano 

adotou-se a norma, do Regulamento, que permite que a renovação seja por dois anos. ----  

 -------- Sobre o estacionamento, o Vereador Rui Espínola perguntou se o executivo não 

entende ser importante fazer delimitações de estacionamento nas ruas, ou seja, no 

sentido de marcar os lugares de estacionamento, tendo o senhor Vice-Presidente 

respondido que essa questão já foi colocada e a opinião foi que reduz os lugares de 

estacionamento, porquanto essa delimitação tem de ter uma determinada medida o que 

faz com que ocupe mais espaço. --------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola questionou para quando está prevista a 

conclusão da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, tendo o senhor Vice-

Presidente respondido que este é um processo moroso, porque estão sempre a ser 

levantadas questões. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, nesta altura, está pendente do 

Serviço de Ambiente, o qual levantou algumas questões que já haviam sido colocadas e 

respondidas, mas voltaram a levantar as mesmas questões, sendo que até eram situações 

de fácil resolução. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Perguntou ainda o Vereador Rui Espínola se só está pendente do Serviço de 

Ambiente, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que após o aval do Serviço de 

Ambiente tem de ser submetido a outras entidades. ---------------------------------------------  
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 -------- Por fim o Vereador Rui Espínola sugeriu que, como foi criada uma zona de 

reserva na costa da freguesia das Quatro Ribeiras, a Câmara alertasse a Direção 

Regional das Pescas para que fosse colocada uma placa identificativa, porquanto as 

pessoas vão pescar, normalmente, como se aquela não fosse uma zona de reserva, pelo 

que deveria ser colocada, no local, informação de quando é que podem pescar e de que 

forma o podem fazer. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/01) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

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

 -------- Requerimento datado de 14 de janeiro em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando que nos termos do 

disposto nos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 setembro, alterada e 

republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode estar presente na 

reunião camarária ordinária do dia 14 de janeiro. ------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/01) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 14 de janeiro em curso, de Cláudia Fagundes Martins, 

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

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

estar presente na reunião do dia 14 de janeiro de 2019, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/01) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

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

 -------- Requerimento datado de 9 de janeiro corrente, 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 
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11 de janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 14 de janeiro de 2019, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/01) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES - VOTO DE CONGRATULAÇÃO – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DA PRAIA DA VITÓRIA – VICE-CAMPEÕES NO CAMPEONATO DO 

MUNDO DE TRAUMA E DESENCARCERAMENTO: -----------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º 33, 

datado de 3 de janeiro em curso, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo a este Município um Voto de Congratulação aos Bombeiros 

Voluntários da Praia da Vitória – Vice-Campeões no Campeonato do Mundo de Trauma 

e Desencarceramento, aprovado por unanimidade, sobre proposta do Partido Social 

Democrata, pela ALRAA em 11 de dezembro de 2018. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio registando a forma meritória como os 

Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória têm orgulhado todos os praienses, pelo 

trabalho que desenvolvem neste Concelho, cabendo também ao Município congratular-

se com isso, apesar de ter conhecimento que o Município tem vindo a fazê-lo, sendo que 

a mesma não só se evidência a nível ilha, como a nível regional, nacional e 

internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou realçando que nem todos os municípios têm uma Associação de 

Bombeiros desta natureza e deu os parabéns à Associação de Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória e ao concelho da Praia da Vitória. ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/01) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES - VOTO DE CONGRATULAÇÃO – 25.º ANIVERSÁRIO DO 

CENTRO DE CONVÍVIO DA FONTE DO BASTARDO: --------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º 44, 

datado de 3 de janeiro corrente, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo a este Município um Voto de Congratulação relativo ao 25.º 

Aniversário do Centro de Convívio da Fonte do Bastardo, aprovado por unanimidade, 

sobre proposta do Partido Social Democrata, pela ALRAA em 12 de dezembro de 2018.  

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

 

 

 -------- (06/01) INFORMAÇÃO TÉCNICA - SALDO DE GERÊNCIA 2019: ---------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, a informação 

técnica n.º I-CMPV/2019/18, datada de 8 de janeiro corrente, do Chefe de Divisão de 
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Recursos Humanos e Financeiros, em Regime de Substituição, Dr. Carlos Rocha, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- «O manual de apoio à aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso no subsetor da Administração local, publicado pela Direção-Geral das 

Autarquias Locais, preconiza (através da FAQ n.º 5) o seguinte entendimento sobre a 

utilização do saldo da gerência no cálculo dos fundos disponíveis: ---------------------------  

 -------- “Quanto ao saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior, o 

mesmo pode ser utilizado para cálculo dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na 

alínea a) do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 127/2012, e tendo em conta a 

especificidade no que se refere à sua utilização a muito curto prazo, sendo esta 

utilização distinta da integração do saldo da gerência no orçamento que ocorre após 

aprovação de contas”. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta matéria, a Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu 

informação no sentido de que o saldo de gerência pode ser considerado para efeitos do 

cálculo dos fundos disponíveis sem necessidade de autorização expressa por parte da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, informa-se a Câmara Municipal que para o cálculo dos fundos 

disponíveis de janeiro de 2019 foi considerado o saldo da gerência de 2018 relativo a 

operações orçamentais no valor de € 121.474,39 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e 

setenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos).» ------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Tiago Ormonde explicou que esta informação é 

no sentido de dar conhecimento que o saldo de gerência, a trinta e um de dezembro de 

dois mil e dezoito, transitou para dois mil e dezanove, sendo que vai ser utilizado para 

cálculo dos fundos disponíveis. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual a proveniência deste valor, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde respondido que este valor tem a ver com recebimentos que, 

normalmente, acontecem no último dia de dezembro e passa na conta bancária de um 

ano para o outro. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/01) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – CANADA DA 

SALGA, FREGUESIA DOS BISCOITOS: ----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/8, datado de 7 de janeiro corrente, da Vereadora com 

competência delegada, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: --------------------------------  

 -------- “Considerando a proposta da Junta de Freguesia dos Biscoitos para uma 

alteração de trânsito no arruamento Canada da Salga, da referida freguesia. ----------------  

 -------- Considerando a auscultação dos moradores da Canada da Salga, bem como, a 

decisão da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos, cuja cópia da ata em minuta da 

sessão ordinária realizada a 11 de abril de 2018 se encontra em anexo à presente 

proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a reunião da Comissão Municipal de Trânsito desta Câmara 

Municipal, realizada a 27 de dezembro de 2018, cuja cópia da ata se anexa à presente 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proponho que a Câmara delibere:----------------------------------------------------------  

 --------  - Sobre a circulação de trânsito na Canada da Salga, passar a ser nos dois 

sentidos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que tinha conhecimento desta situação, 

mediante informação dos próprios moradores que já haviam manifestado a intenção 

desta alteração. Porém, apesar de compreender a necessidade da mesma, o ideal seria 

que a estrada fosse de sentido único, no entanto como é necessário ter em atenção a 

dimensão das localidades onde vivemos e considerando que ficou salvaguardado que 

nos períodos festivos o trânsito será só num sentido, não vê inconveniente no proposto. -  

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

quarenta e cinco minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai 

ser assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa 

e Jurídica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


