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ATA Nº 2   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO DE 2019  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, no 

edifício da Casa do Povo da Agualva, sito à Rua da Igreja, n.º 33, freguesia da Agualva, 

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, Tiago 

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

Castro, 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 justificada a 

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

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

Presidente agradeceu a presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do 
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Povo da Agualva pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da 

presidência aberta à Agualva, questionou se alguém pretendia colocar alguma questão, 

não tendo ninguém manifestado essa intenção. ---------------------------------------------------  

 

 

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, no âmbito da “presidência aberta” na freguesia da 

Agualva, questionou quais as audiências realizadas, com quem foram e que assuntos 

foram abordados, tendo o senhor Presidente respondido que tiveram seis audiências, 

sendo que a questão que mereceu maior preocupação, e que também foi partilhada com 

o executivo da Junta de Freguesia da Agualva, foi a situação da Igreja Paroquial da 

Agualva. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que, nesta altura, como já haviam sido 

identificadas as necessidades em todas as Freguesias do Concelho, o executivo elaborou 

o seu processo e solicitou uma reunião com o senhor Bispo, o qual informou que só 

teria disponibilidade no mês de março, por se encontrar ausente da Ilha, pelo que se 

aguarda por disponibilidade da Diocese para reunir e avaliar o conjunto de intervenções 

que são necessárias nas igrejas paroquiais e ermidas do concelho da Praia da Vitória. No 

caso da freguesia da Agualva referiu que é uma das situações que está mais adiantada, 

existindo um auto de vistoria realizado pela equipa técnica da Câmara e entregue à 

Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial, o qual foi hoje também entregue à Junta de 

Freguesia para esta ter conhecimento. Para além disso, existe um orçamento preliminar, 

da Comissão Fabriqueira, que aponta para a ordem dos cento e vinte e cinco mil euros, 

valor com o IVA já incluído, sendo que esta é uma Comissão disponível para trabalhar e 

de alguma forma também gerar alguma receita. No entanto, é necessário perceber as 

necessidades prementes no conjunto das igrejas do Concelho, apesar do orçamento 

dessas necessidades ainda não estar concluído, rondará meio milhão de euros, valor esse 

bastante elevado para a Câmara suportar e para as próprias comunidades suportarem. ----  

 -------- Continuou dizendo que com a Junta de Freguesia foram abordadas várias 

questões, salientando três delas, que merecem maior atenção, ou seja, a eventualidade 

de se criar um ATL na freguesia da Agualva, que a Câmara vai avaliar quais são os 

requisitos para a sua criação; o acesso a algumas zonas da Alagoinha; e três situações 

para inclusão no PDM – Plano Diretor Municipal – porém tem ideia que duas já estão 

incluídas, mas ficou de se confirmar. --------------------------------------------------------------  

 -------- Das restantes audiências referiu que foram abordadas pequenas questões, como 

por exemplo, um agradecimento pela atribuição de uma bolsa de estudo. -------------------  

 -------- Salientou, ainda, a audiência com um diretor musical da Sociedade Filarmónica 

da Agualva, que apresentou projetos musicais que a Filarmónica pretende desenvolver, 



 

 
Ata nº 2/2019 Página 3 de 17 
 

 

 

 

mas a questão é que a mesma está sem Direção, o que para já é uma situação 

problemática. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da audiência com a Junta de Freguesia o executivo deu nota da 

questão da Igreja Paroquial e também de uma intenção, que até foi manifestada por um 

membro da Direção da Associação Agrícola, no sentido das Jornadas Agrícolas se 

realizarem na freguesia da Agualva, porém, desconhecia-se que a Sociedade está 

fechada. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à situação da Igreja Paroquial e perante a análise do senhor Presidente, o 

Vereador Rui Espínola destacou algumas questões, desde logo, a forma do pedido, ou 

seja, embora perceba o contexto, a Igreja Paroquial é propriedade da Diocese, portanto 

cabe a esta solicitar os apoios a uma entidade pública. ------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, evidentemente, concorda que a Câmara apoie o restauro 

destes imóveis, porém não pode, de modo algum, é assumir estes montantes porquanto 

não estão em causa imóveis públicos mas sim imóveis privados da Igreja Católica. 

Mencionou, também, que apesar da Câmara poder apoiar não é da sua competência ter 

um plano de intervenções no edificado da Diocese. ---------------------------------------------  

 -------- Relativamente às questões colocadas pela Junta de Freguesia da Agualva, referiu 

que a criação de um ATL nesta Freguesia não é uma questão nova, porquanto na última 

reunião de Câmara na freguesia da Agualva, há um ano atrás, os Vereadores do Partido 

Social Democrata já abordaram o assunto e voltaram a falar no mesmo antes do início 

do ano letivo, sendo que nessa altura foi dito que o caso seria estudado, tendo sido dado 

o exemplo do caso do Bairro Joaquim Alves, mas ao fim de um ano nada foi feito sobre 

esta matéria. No seu entender, a questão da Junta de Freguesia da Agualva não é 

propriamente ter um ATL, na formalização que tem de ter, mas sim ter um espaço onde 

as crianças possam ficar, após saírem das aulas, até que os pais regressem do trabalho, 

sem que isso ponha em causa os outros espaços dessa natureza, à semelhança do que 

aconteceu nalguns casos, com a criação de ATL’s que inviabilizou outros negócios 

privados que existiam no concelho da Praia da Vitória que tiveram de encerrar à conta 

da intervenção pública que foi feita nessa área. --------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a criação do ATL questionou como seria feito esse processo, ou 

seja, através de que entidade e como seria criado, tendo o senhor Presidente respondido 

que a situação não é propriamente igual ao ano transato porquanto na reunião com a 

Junta de Freguesia a ideia da Junta era no sentido de ter alguém, por exemplo um tutor 

que desse umas explicações, no entanto, era necessário perceber-se o que era pretendido 

e o que ficou claro, da parte da Junta de Freguesia, foi que a intenção é a criação de um 

ATL. Assim, ficou logo esclarecido que para a Câmara isso tem um custo fixo com dois 

recursos humanos e algumas obras de manutenção, o que é diferente de ter só uma 

espécie de tutor que daria explicações. ------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a situação seria diferente caso as crianças saíssem da 

escola e fossem para outro edifício, como acontece no Bairro Joaquim Alves, mas como 

não é assim, o seguro escolar já não cobra essa parte e a partir do momento que 

acontecer alguma coisa alguém tem de assumir a responsabilidade, tendo ficado 

definido que se iria avaliar, do ponto de vista infraestrutural e dos recursos humanos, a 

criação de um ATL, com todas as questões inerentes. -------------------------------------------  
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 -------- Referiu que caso não possa ser criado na escola então tem de ser a comunidade 

escolar a assumir o projeto como sendo desta, considerando que a escola é propriedade 

da Câmara mas a atividade que desenvolver não o será, como exemplo disso mencionou 

a criação do ATL de São Brás, que está inserido na escola e numa sala da mesma, tendo 

obrigado a parecer prévio vinculativo, bem como às devidas formalidades, junto da 

Direção Regional da Educação. Assim sendo, este é um procedimento que pode não 

estar resolvido para o próximo ano. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou com que recursos humanos seria criado o 

ATL, tendo o senhor Presidente respondido que nesse caso terá de ser com recursos 

humanos da Cooperativa Praia Cultural e resultaria num custo de cerca de trinta mil 

euros ao ano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que se refere ao acesso à Alagoinha, o Vereador Rui Espínola questionou 

como ficou essa questão, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que a Junta de 

Freguesia ficou de fazer a requisição dos inertes, tendo também ficado combinado 

deslocar-se para uma visita a este local e a outros com a Junta de Freguesia. ---------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a Junta de Freguesia é que tem de fazer a 

requisição dos inertes ao Governo Regional, sendo que a Câmara apoia com o transporte 

dos mesmos, como acontece com qualquer outra Junta de Freguesia. ------------------------   

 

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que estava previsto, para a freguesia da 

Agualva, a criação de um centro de recuperação/reabilitação de idosos, e questionou 

qual era o ponto de situação, ao que o senhor Presidente respondeu que essa candidatura 

à GRATER ficou sem efeito, por não ter sido aprovada, por falta de financiamento da 

GRATER. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que esse edifício é da Junta de Freguesia 

e estava cedido à Associação Salão Teatro Praiense, pelo que ficou de se rever esse 

processo, nomeadamente o protocolo entre a Junta de Freguesia e a ASTP. -----------------  

 -------- Em referência ao financiamento do atual edifício da Junta de Freguesia e dos 

restantes nas mesmas condições, o Vereador Rui Espínola questionou como é que está a 

ser gerido este processo, considerando que o usufruto destes edifícios era pago pelo 

Município, através do contrato de cooperação com a ASTP, sendo que, neste momento, 

não existe qualquer contrato com a ASTP. A essa questão, o senhor Presidente 

respondeu que não é a Câmara, porquanto não é quem utiliza o edifício. --------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o edifício foi construído com o dinheiro 

dos contribuintes da Praia da Vitória, desse modo a Câmara e os contribuintes da Praia 

da Vitória é que estiveram a pagar esses edifícios, ao longo dos anos, por via dos 

contratos programa que foram celebrados. Assim, continuando o edifício em usufruto de 

uma entidade pública, a pergunta que se faz é no sentido de saber quem é que está a 

financiar estes edifícios, ou a determinada altura a ASTP pode despachar quem está no 

edifício. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta matéria o senhor Presidente respondeu que a Câmara está a 

acompanhar a situação, porém, este não é um edifício que haja uma utilização por parte 

da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o senhor Presidente confirmava que 

havia um contrato programa entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a 

Associação Salão Teatro Praiense, tendo o senhor Presidente respondido que não havia 

um contrato programa entre a Câmara Municipal e a Associação Salão Teatro Praiense, 

havia, sim, uma deliberação do ano passado, no sentido de atribuir um apoio e que este 

ano não foi deliberado qualquer apoio nesse sentido. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que existia um contrato programa entre a 

Câmara Municipal e a Associação Salão Teatro Praiense, sendo que o próprio Tribunal 

de Contas reconheceu que muitas das verbas serviram para pagar os valores desses 

edifícios, ou seja, os valores de um suposto contrato de arrendamento que existiria entre 

a Associação Salão Teatro Praiense e a Empresa Praia em Movimento. Assim sendo, e 

considerando que a Câmara sempre assumiu que estes eram edifícios do domínio 

público, tanto o fez que nesta altura está a tentar internalizar alguns deles, voltou a 

questionar quem é que está a pagar a renda do uso destes edifícios. --------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que nesta reunião falou-se de um edifício que foi cedido à 

Associação Salão Teatro Praiense, ou seja, a escola dos Outeiros, em que o senhor 

Presidente referiu que iria rever essa situação no sentido do edifício voltar para a Junta 

de Freguesia, mas no caso do edifício da Junta de Freguesia da Agualva, que é uma 

situação semelhante, o senhor Presidente diz que não vai rever o assunto. ------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que a questão é diferente, porquanto no caso do 

edifício que o Vereador Rui Espínola fez referência existe um protocolo entre a Junta de 

Freguesia e a Associação Salão Teatro Praiense, sendo que, neste momento, a 

Associação Salão Teatro Praiense, que até ao mês de dezembro pagava a renda pelo 

Multi-serviços da Agualva, não paga a renda tendo em conta que não recebe o apoio da 

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

 -------- Referiu ainda que essa situação não tem nada a ver com a ASTP porque o 

edifício é da Praia em Movimento. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a ASTP não é a dona da Praia em 

Movimento, tendo o senhor Presidente respondido que a ASTP é uma das sócias da 

Praia em Movimento, porém não tem de pagar a renda do edifício.---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quem são os sócios da Praia em 

Movimento, ao que o senhor Presidente respondeu que essa parte consta do relatório do 

Tribunal de Contas e é uma entidade privada. No entanto, perante as palavras do 

Vereador Rui Espínola regista-se que afinal esse é um edifício importante, mas é 

necessário perceber se os Vereadores do Partido Social Democrata concordam que a 

Câmara tenha alguma relação com o mesmo. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que os Vereadores do Partido Social 

Democrata nunca disseram que o edifício não era importante, mas que se andou num 

descontrolo despesista, ao logo dos anos, com o intuito eleitoralista para se conseguir 

ganhar eleições no concelho da Praia da Vitória, agradando a tudo e a todos, cuja fatura, 

neste momento, está a recair sobre os munícipes e vai continuar a acontecer porquanto o 

executivo já tentou internalizar três edifícios e vai continuar a fazê-lo. ----------------------  
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 -------- Proferiu ainda que quando se discute este tema a atitude do senhor Presidente é 

em ter muita cautela, omitindo informação nas reuniões de Câmara, para que as coisas 

não sejam claras e objetivas. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que não aceita que se diga que está a omitir 

informação, porquanto aquele património foi vendido sem votos contra da Assembleia 

Municipal, sendo que, neste momento, é do domínio privado e passará para o domínio 

público caso a Câmara assim o entenda. No entanto, regista como evolução que os 

Vereadores do Partido Social Democrata concordem com a internalização dos edifícios, 

tendo o Vereador Rui Espínola retorquido que isso depende da forma como é feito. ------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente dizendo que já percebeu que, para o Vereador 

Rui Espínola, quando se pagavam rendas para a ASTP era uma questão e agora está a 

denotar a preocupação para a Câmara Municipal intervir neste edifício. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a internalização dos edifícios deveria ser 

feita, mas deveria ser feita de forma transparente e de forma correta, não como 

aconteceu no processo de internalização de edifícios que foi presente à última 

Assembleia Municipal, nomeadamente quanto é que valia o edifício, por que motivo 

eram aqueles valores, por que não foram contratualizadas outras agências bancárias, em 

suma, um processo que viola as regras da contratação pública designadamente em 

termos de empréstimos. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente questionou qual é o artigo da contratação pública que foi 

violado, ao que o Vereador Rui Espínola respondeu que não foram consultadas outras 

agências bancárias. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente perguntou se era obrigatório consultar outras entidades 

bancárias, tendo o Vereador Rui Espínola respondido que por questões de transparência 

era obrigatório consultar outras entidades bancárias. --------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o Vereador Rui Espínola está a levantar 

questões que já foram debatidas e deliberadas numa reunião em que não esteve presente, 

porém, caso entenda que houve alguma violação da lei então diga qual foi a norma que 

foi violada, porquanto nas duas situações que foram presentes à Assembleia Municipal 

não houve qualquer violação da lei da contratação pública. Para além disso, as regras da 

contratação pública de cada uma das entidades, e conforme os valores, são distintas. -----  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que no processo da internalização desses 

edifícios houve uma enorme falta de transparência, sendo que não foram consultadas 

agências bancárias, pelo menos isso não é visível, não houve uma comissão de análise 

de modo a que fosse possível verificar qual foi a melhor proposta, não houve um 

documento com a avaliação dos edifícios para se saber o que é que efetivamente se 

estava a comprar, por tudo isso, na sua opinião, não foram cumpridos critérios de 

transparência neste processo. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que é a favor da internalização dos edifícios, mas com critérios 

de transparência.---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que esse processo foi elaborado usando todas as regras 

de gestão que constam do Código dos Contratos Públicos, tendo respondido a todas as 

perguntas, também de acordo com o Tribunal de Contas, foram enviados todos os 

documentos à Assembleia Municipal, pelo que não pode ser acusado de falta de 
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transparência. Para além disso, internalizar e vender edifícios são dois processos 

completamente distintos. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao multi-serviços da freguesia da Agualva, que originou esta conversa, 

registou a preocupação dos Vereadores do Partido Social Democrata no que se refere à 

eventual passagem, ou não, desse edifício para o grupo municipal. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que pretendia deixar registado que desconhece-se 

efetivamente quem é que está a pagar os edifícios ou quem está a pagar o arrendamento 

relativo ao multi-serviços da freguesia da Agualva, do multi-serviços da freguesia do 

Porto Martins e do pavilhão das artes marciais. --------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que estes são edifícios que estão no domínio público e que daqui 

a dias será apresentada uma proposta, por parte do executivo, para a compra ou 

internalização, porquanto juridicamente é uma compra mas na realidade é uma 

internalização, tendo em conta que os edifícios já foram municipais. ------------------------  

 -------- Relativamente às passagens hidráulicas na ribeira da freguesia da Agualva, o 

Vereador Tiago Borges referiu que, anteriormente, numa reunião da Câmara, já se 

abordou esta questão, sendo que a pretensão da Junta de Freguesia não é para a imediata 

realização da obra, mas sim um apoio da Câmara na elaboração do projeto para quatro 

passagens pedonais por cima da ribeira para acesso aos terrenos, ao que a Vereadora 

Raquel Borges esclareceu que a Junta de Freguesia ficou de solicitar ao Serviço de 

Ambiente um levantamento existente, pelo que assim quando a Câmara tiver esse 

levantamento, avançará com os projetos. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Câmara já não tinha feito esse pedido à 

Secretaria Regional do Ambiente, tendo o senhor Presidente respondido que o pedido já 

havia sido feito mas a Secretaria não enviou o levantamento e esclareceu que quem 

ficou de pedir o levantamento foi a Junta de Freguesia, sem prejuízo de a Câmara 

quando reunir com o Serviço de Ambiente também solicitar o mesmo. ----------------------  

 

 

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

 

 

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

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

 -------- Requerimento datado de 5 de fevereiro de 2019, 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 28 de janeiro de 2019, pelo que será substituída, 
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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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/02) RENÚNCIA DE MANDATO – PAULA CRISTINA PEREIRA DE 

AZEVEDO PAMPLONA RAMOS: -------------------------------------------------------------  

 -------- Comunicação datada de 18 de janeiro em curso, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, comunicando nos termos do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a renúncia, 

com efeitos imediatos, ao cargo de Vereadora para que foi eleita pelo Partido Socialista, 

nas últimas eleições Autárquicas. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este pedido em causa o senhor Presidente explicou que a 

intenção da Dr.ª Paula Ramos era manter o mandato mesmo sem pelouro, no entanto, 

como esta não conseguiu dar o seu contributo dado o excesso de trabalho no âmbito das 

suas funções que desempenha agora, pelo que pediu a renúncia ao respetivo mandato 

para não estar a ocupar um cargo para o qual não tem tido disponibilidade para tal. -------  

 -------- O Vereador Rui Espínola lamentou que aconteça esta renúncia, porém já era 

uma posição esperada face ao cargo que a mesma ocupa neste momento. -------------------  

 -------- O senhor Presidente manifestou um profundo agradecimento à Vereadora Paula 

Ramos, não só pelo período deste mandato, mas também pelo período que esteve ao 

serviço dos praienses e da Praia da Vitória. -------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/02) ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E 

ASSUNÇÃO DE FUNÇÕES DO VEREADOR RUI FERNANDES NOBRE DE 

CASTRO (PS – PARTIDO SOCIALISTA): ---------------------------------------------------  

 -------- Na sequência da renúncia ao mandato da Sr.ª Vereadora Paula Cristina Pereira 

de Azevedo Pamplona Ramos, foi convocado o Sr. Rui Fernandes Nobre de Castro, 

cidadão a seguir na ordem da lista de candidatos à Câmara Municipal da Praia da 

Vitória pelo PS – Partido Socialista, partido pelo qual havia sido proposto o membro 

que deu origem à vaga, para estar presente nesta reunião da Câmara Municipal por 

forma a que a substituição se possa operar de imediato, nos termos constantes dos 

artigos 76.º e 79.º da Lei nº 169/99, de 18/09, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11/01. -------------------------------------------------------------------------------------  

---------Nesta sequência e uma vez que o Sr. Rui Fernandes Nobre de Castro se 

encontrava presente foi, pelo Sr. Presidente da Câmara, após verificar a identidade e 

legitimidade do substituto legal para substituir a renunciante e ao abrigo do disposto nos 

referidos artigos 76.º e 79.º da Lei nº 169/99, de 18/09, investido no mandato de 

Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória, tendo o mesmo declarado assumir o 

cargo e as funções em que foi investido e tendo iniciado de imediato as suas funções, 

passando a tomar parte nos trabalhos da presente reunião. -------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente deu as boas vindas ao senhor Rui Castro nas funções de 

Vereador, sem pelouro, na Câmara Municipal da Praia da Vitória. ---------------------------  

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

 

 

 -------- (04/02) DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA ESTAÇÃO DE 

TELEVISÃO – TVI - REPORTAGENS “LAJES CONFIDENCIAL”: -----------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/87, datada de 23 de janeiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando as reportagens com o título “Lajes Confidencial”, exibidas pela 

Estação de Televisão – TVI, que decorreram no período de 27 de Outubro a 17 de 

novembro de 2018, através das quais foram divulgadas diversas informações e 

referenciada a existência de diversos documentos relativos à pegada ambiental 

resultante da presença militar norte-americana na Base das Lajes, localizada no 

território afeto ao Município da Praia da Vitória; ------------------------------------------------  

 -------- Considerando a eventualidade da TVI ter tido acesso a informação que não é do 

conhecimento da Câmara Municipal da Praia da Vitória - informação em sentido 

contrário de interesse, ou até diferente da existente na posse da Autarquia, foi remetida 

carta ao Diretor de Informação da Estação de Televisão – TVI, Dr. Sérgio Figueiredo, 

datada de 18 de novembro de 2018, na qual a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

solicitou todos documentos/relatórios que deram suporte ao conjunto de reportagens 

“Lajes Confidencial”;---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a reunião entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e o 

Diretor de Informação da Estação de Televisão – TVI, que decorreu a 9 de janeiro de 

2019, em Lisboa, na qual foi disponibilizada a documentação que deu suporte ao 

conjunto de reportagens; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os reiterados apelos da Câmara Municipal para que todos os 

agentes públicos e a sociedade civil profiram, com o devido fundamento eventuais 

declarações sobre o processo, assim como, a necessária transparência na divulgação e 

análise da informação existente sobre a pegada ambiental existente no concelho da Praia 

da Vitória; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Remete-se para conhecimento da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal 

da Praia da Vitória toda a documentação disponibilizada pela Estação de Televisão – 

TVI, que deu suporte ao conjunto de reportagens “Lajes Confidencial”. ---------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente disse que na sequência de um conjunto de 

reportagens exibidas pela TVI, a Câmara Municipal fez um pedido à mesma para que 

disponibilizasse toda a informação e documentação que era base e suporte dessas 

reportagens. Como a documentação foi disponibilizada, no âmbito de uma reunião que 

teve com o Diretor de Informação dessa Estação Televisiva, é presente a reunião de 

Câmara para conhecimento, -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a documentação realçou que a mesma é muito vasta, sendo que o 

executivo ainda não teve forma de analisá-la, e tendo em conta o seu conteúdo, que é 

para além daquilo que a Câmara tem disponibilidade para analisar, apesar de ainda não 

estar nada decidido, provavelmente deverá ser criada uma equipa ou grupo de trabalho 
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para analisar esta documentação e posteriormente será presente a reunião de Câmara o 

respetivo parecer para conhecimento. --------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que pelo que percebeu, no âmbito da reunião com a Direção 

da TVI, o atraso na entrega da documentação não foi por má-fé da parte deles, o que 

demorou foi a compilar toda a informação que estava dispersa. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que também não teve possibilidade de 

analisar toda a documentação, até porque são muitos documentos, muita informação e 

difícil de interpretar. No entanto, no seu entender, seria importante refletir-se sobre o 

assunto, bem como a necessidade de se efetuar um estudo sério sobre a incidência do 

cancro na Praia da Vitória, o que não quer dizer que a incidência seja diferente nos 

outros concelhos, mas para dissipar todas as dúvidas existentes. ------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que tem ideia de que já houve uma tentativa de realizar esse 

estudo, mas depois não avançou, e questionou se o senhor Presidente dispunha de mais 

informação quanto a esse estudo, tendo o senhor Presidente respondido que a questão é 

em saber quando é que essa situação vai acabar, porquanto este é um problema que a 

Praia da Vitória vai ter de gerir para dez, vinte ou trinta anos. ---------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu referindo que nessa reunião foi dito pelos 

responsáveis da TVI que a reportagem não incidia em nada sobre a qualidade da água 

porque perceberam que essa parte está segura. ---------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, referiu que a questão é em saber até que ponto vai ter de se fazer 

estudos e gastar dinheiros públicos, só porque alguém levanta questões, e não serve de 

nada ter mais ou menos informação, por exemplo, como aconteceu recentemente com 

uma publicação num jornal que destacava, na capa, que a ilha Terceira tinha uma taxa 

de trinta e um por cento do cancro nos Açores, como aquela taxa não estava certa, no 

dia seguinte, em nota de rodapé, constava uma correção que afinal não era trinta e um 

por cento mas sim vinte e tal por cento. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que esta não é uma preocupação da 

comunicação social mas sim de toda a população, pelo que havendo dúvidas quanto a 

isso é necessário esclarecer essa matéria. ----------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que percebe que existem as situações sensacionalistas, mas 

também entende que a sensibilidade que a população tem para esta questão não é a 

mesma que havia há quarenta ou cinquenta anos atrás. Para além de que é um facto que 

as pessoas que geriram esses contaminantes estiveram expostas aos mesmos, pelo que, 

na sua opinião, seria importante esse estudo até para tranquilização pública da questão, 

mas também entende que não deve ser a Câmara Municipal a assumir essa questão mas 

sim o Governo Regional, no sentido de dissipar todas as dúvidas. ----------------------------  

 -------- Salientou ainda que é importante que esse relatório não deixe dúvidas, o que por 

vezes acontece, apesar de poder ser sem intenção, mas isso acontece, e qualquer uma 

pessoa tem legitimidade para levantar questões sobre essa matéria. --------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que todos pretendem respostas claras e objetivas mas 

ninguém as vai dar enquanto houver alguém a levantar questões. -----------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que em relação aos estudos e aos 

números referentes à população que trabalhou na Base há quarenta ou cinquenta anos, 

essas pessoas estiveram expostas, sem proteção, a produtos dessa natureza, mas a partir 
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dos anos oitenta/noventa a lei foi-se modificando e os trabalhadores atuais já usam 

proteção e estão mais despertos para o fazerem, o que não acontecia anteriormente. ------  

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

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

 

 

 -------- (05/02) RELATÓRIO FINAL DO ANO 2018 – ANÁLISE DOS 

RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DOS “TRABALHOS DE 

REABILITAÇÃO PARA MELHORIA DA SITUAÇÃO AMBIENTAL 

ENVOLVENTE AOS FUROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA”: ----------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião de Câmara Municipal e próxima sessão 

da Assembleia Municipal, o ofício com a referência n.º SREAT – SAID/2019/30, da 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, remetendo o relatório final do ano 

2018, relativo à Análise dos Resultados da Monitorização dos “Trabalhos de 

reabilitação para melhoria da situação ambiental envolvente aos furos de abastecimento 

de água do Concelho da Praia da Vitória, Açores”. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que o relatório continua a incidir sobre os 

mesmos dois pontos, sendo que o Governo Regional continua a esquecer que existem 

cerca de quarenta pontos identificados que mereciam ser objeto de estudo, de 

identificação, de monitorização, a fim de se perceber o que efetivamente existe ou não. --  

 -------- Ressalvou também a situação do Pico Celeiro, designadamente a questão do 

chumbo que foi depositado nessa zona. ------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que estes relatórios são 

referentes à zona envolvente aos furos de abastecimento de água do concelho da Praia, 

ou seja, são os de proteção da água, os relatórios da questão da contaminação global são 

os enviados pelo Ministério da Defesa. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que relativamente à contaminação, na sua 

perspetiva, deveria passar-se urgentemente, por exemplo, à questão do Pico Celeiro, 

exatamente porque esse local está perto do furo do Areeiro. Assim, seria importante 

perceber-se e descansar as inquietações das pessoas com esta matéria, coisa que não está 

a ser feita e, para além disso, seria importante averiguar outros focos de contaminação. --  

 -------- Relativamente ao relatório em particular, disse que o mesmo continua a apontar 

a questão da dissolução de contaminantes, embora a muito mais baixo nível, mas eles 

existem, aponta também a necessidade de intervenções nestes Sites Três Mil e Um e 

Cinco Mil e Um porque são oscilantes, ou seja, tanto aparecem como desparecem mas 

sempre dentro dos parâmetros normais da norma do Canadá. ----------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que outra questão que lhe chamou a atenção, tem a ver com 

o facto dos próprios relatórios deixarem dúvidas, que depois originam outro tipo de 

questões, por exemplo, na página quarenta e cinco diz que, “Confirmou-se que a 

presença de vanádio nas águas subterrâneas da ilha Terceira estará associada à 

circulação profunda da água nas rochas vulcânicas destas ilha.”, na página quarenta e 

seis diz que: “Estes elementos são de origem natural ou devem-se a processos de 

sobreexploração…”, sendo que isto até pode ser um problema de português de quem 
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escreveu o relatório, mas na verdade isto motiva dúvidas a quem entende, ou estuda, 

esta matéria, que por conseguinte tem o direito de questionar e intervir neste processo. --  

 -------- Concluiu referindo que, à partida, segundo o relatório não existe problema 

nenhum, existem contaminantes mas estão dentro dos parâmetros exigíveis. ---------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, também perguntou qual era o ponto de situação do 

processo, tendo o senhor Presidente respondido que, agora, existe mais documentação 

para juntar ao processo, ou seja os documentos disponibilizados pela TVI. -----------------  

 -------- Perante a resposta, o Vereador Rui Espínola questionou se o processo avançou 

ou não, obtendo como resposta do senhor Presidente que ainda não, por faltar reunir a 

documentação. -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 

 

 -------- (06/02) DECLARAÇÕES RELATIVAS AOS RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS EM ATRASO E AOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 – ARTIGO 15.º DA LCPA: ----------  

 -------- Presentes, para conhecimento, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 15º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março 

(LCPA), as declarações relativas aos recebimentos e pagamentos em atraso e 

compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2018. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (07/02) PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO DE 

DESPORTO DA TERCEIRA E A CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA – CEDÊNCIA DE PAVILHÕES DESPORTIVOS: ---------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara, o protocolo 

celebrado entre o Serviço de Desporto da Terceira e esta Câmara Municipal, o qual tem 

como objeto a forma de concretização da cedência temporária, pelo Município da Praia 

da Vitória, dos seus pavilhões desportivos, a título oneroso, para utilização no âmbito 

das atividades de treino e competição, para a época desportiva 2018/2019. -----------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que este protocolo é celebrado anualmente. ---------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que anteriormente o protocolo era 

celebrado com a Associação Salão Teatro Praiense e agora passou a ser celebrado com a 

Câmara Municipal, sendo que os valores em causa, posteriormente, serão transferidos 

para os clubes que utilizam os pavilhões, mediante um protocolo. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se os clubes é que são responsáveis pelos 

funcionários que fazem a limpeza. O Vereador Tiago Ormonde respondeu que os clubes 

são responsáveis pela limpeza normal, no entanto, as limpezas mais profundas e as 

reparações são feitas pela Câmara. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que era estranho não incluir os restantes 

pavilhões do Concelho, tendo o senhor Presidente respondido que isso depende dos 

escalões e tipologias do desporto. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que os valores eram extremamente baixos, 

considerando que está em causa o uso de infraestruturas desta natureza. --------------------  

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

 

 

 -------- (08/02) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO “CAFÉ – MARIA BERTA ORNELAS DE ÁVILA 

FREITAS”: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/112, datado de 11 de janeiro corrente, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento 

“Café – Maria Berta Ornelas de Ávila Freitas, sito no Largo de São João, n.º 5, 

freguesia das Fontinhas, concelho da Praia da Vitória, requerido por Maria Berta 

Ornelas de Ávila Freitas, designadamente no que se refere à proximidade de 

estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do 

DLR n.º 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o 

DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h do n.º 

1 do eu artigo 21º. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Não vemos inconveniente no licenciamento de jogos lícitos, não existindo 

estabelecimentos de ensino nas proximidades.” --------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 16 de janeiro em curso, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2019/93, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (09/02) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO “BAR – GRUPO DEPORTIVO E RECREATIVO DA 

AGUALVA”: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/124, datado de 15 de janeiro em curso, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento 

Bar do Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva, sito na Rua da Igreja, freguesia da 

Agualva, concelho da Praia da Vitória, requerido pelo Grupo Desportivo e Recreativo 

da Agualva, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de 

ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do DLR n.º 5/2003/A, de 
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11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 

10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h do n.º 1 do eu artigo 21º. -------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Não se vê inconveniente no licenciamento da prática de jogos lícitos, visto não 

existir nenhum estabelecimento de ensino na proximidade deste bar.” -----------------------  

 -------- Por despacho datado de 20 de janeiro corrente, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2019/105, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (10/02) REVOGAÇÃO POR MÚTUO ACORDO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA 

FREGUESIA DOS BISCOITOS - PROPOSTA: ---------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/81, datada de 22 de janeiro em curso, da Vereadora 

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

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

 -------- O Município celebrou a 1 de Julho de 2016 um contrato de Concessão de 

Exploração do Parque de Campismo da Freguesia dos Biscoitos com o concessionário 

Tiago da Silva Santos Costa; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Concessionário solicitou ao Município a revogação por mútuo acordo do 

contrato de concessão em virtude de ter candidatado um projeto, em que este não 

poderia ser apresentado em nome individual, mas sim com um nome comercial a fim de 

obter maior financiamento; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A revogação do contrato não prejudica os direitos e interesses do município uma 

vez que esta situação constituirá uma melhoria significativa no funcionamento daquela 

infraestrutura; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As disposições conjugadas dos artigos 330º, alínea b) e 331º, n.º 1, do Código 

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

permitem a revogação dos contratos por acordo entre as partes, em qualquer momento. --  

 -------- Propõe-se assim que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de 

revogação por mútuo acordo do contrato de concessão de exploração do Parque de 

Campismo da Freguesia dos Biscoitos, nos termos da minuta em anexo.” -------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que, face a esta situação, o 

objetivo consiste em iniciar o processo da nova concessão de modo a que possa ser 

presente à sessão da Assembleia Municipal de fevereiro e, à semelhança do que se falou 

na última reunião de Câmara, a ótica é no sentido de se abrir um concurso para um 

período maior do tempo de concessão para permitir também investimentos no Parque de 

Campismo dos Biscoitos. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Continuou dizendo que o concessionário está disponível a concorrer, caso haja 

um período maior de tempo, sendo que essa é uma questão que está a ser avaliada. -------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é o objetivo desta situação, ao que o 

senhor Presidente respondeu que nos moldes atuais o concessionário revogou o 

contrato, e como existe dificuldade em se conseguir interessados, vai-se avaliar o 

processo, sendo que o mesmo vai acontecer com as zonas balneares, no sentido de 

alargar o período da concessão e abrir um concurso que permita a quem se candidatar, 

eventualmente, procurar outras fontes de financiamento. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o objetivo de concessionar é fazer 

investimentos no Parque de Campismo, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente e esclarecido que isso, caso aconteça, parte da iniciativa do 

concessionário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, à partida, não tem nada contra, mas a 

questão é saber em que moldes será feito, ao que o senhor Presidente esclareceu que o 

caderno de encargos tem de estar bem elaborado nesse sentido. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quando terminava esta concessão, tendo o 

senhor Presidente respondido que o contrato foi celebrado em dois mil e dezasseis e 

deveria ser por dois anos. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que o contrato terminava durante o ano de 

dois mil e dezanove, no entanto, como o atual concessionário pretende fazer uma 

candidatura, então rescindia o contrato de modo a que possa ser aberto novo concurso. --  

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

 

 -------- (11/02) CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE 

CANDIDATURAS - REGULAMENTO DE APOIO À LEGALIZAÇÃO DE 

EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE SÃO BRÁS - PROPOSTA: ----------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/84, datada de 22 de janeiro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a entrada em vigor, no passado dia 5 de dezembro de 2018, do 

Regulamento de Apoio à Legalização de Edificações na Freguesia de São Brás, 

aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, em reunião ordinária de 5 de 

novembro de 2018 e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, em sessão 

ordinária de 16 de novembro de 2018; -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que no seu articulado, artigo 5., as candidaturas serão analisadas 

por uma comissão a nomear pela Câmara Municipal da Praia da Vitória; -------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal aprove a constituição da seguinte comissão 

de análise das candidaturas: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Maria Hortênsia de Meneses Martins -----------------------------------------------------  

 -------- Ana Catarina Leal Aguiar -------------------------------------------------------------------  

 -------- Elizabeth Azevedo de Melo Soares--------------------------------------------------------  

 -------- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ricardo Jorge Peixoto Toste ----------------------------------------------------------------  
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 -------- Rui Manuel da Silva Azevedo.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 -------- (12/02) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

DE 2018/2019 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -------------------------------------  

 -------- Presente a Ata da Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019, datada de 14 de janeiro em curso, do 

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

 -------- «Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas catorze horas, 

no edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise 

das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, para 

análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pelas Técnicas Superiores, Anabela Gomes Vitorino 

Leal e Ana Catarina Leal Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses 

Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Através do Edital n.º ED/20/2018 foi publicitado a abertura de candidaturas às 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019. Deram entrada os seguintes 

requerimentos para candidatura à bolsa de estudo do ensino superior: Diogo Rodrigo 

Aguiar Gomes, Maria Carolina Soares Sousa Gomes, Patrícia Marina Borges da Silva, 

Vânia Marina Lima Pereira, Beatriz Sousa Soares, Miguel Teixeira Gomes, Marisa da 

Conceição Lopes da Silva, Luana Pereira Lopes, Catarina Dutra Pereira, Daniela Dutra 

Pereira, Cláudia Patrícia Pássaro Prudêncio, Ana Beatriz Dias de Melo, Gustavo Miguel 

Dias de Melo, Paulo Alexandre Cardoso Fagundes, Diana Carvalho Mendes, Cátia 

Maria Oliveira Borges, Cristiano Diogo Pereira Aguiar, Cristiana Gonçalves Veríssimo, 

Alexandra Soares de Sousa, Paulo José Borges Rocha, Beatriz Alexandra Vieira Rosa, 

Fátima Sá da Silva Vieira e Melissa Santos Vieira. ----------------------------------------------  

 -------- Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, propõe a 

Comissão o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Exclusão dos candidatos Diogo Rodrigo Aguiar Gomes, Maria Carolina 

Soares Sousa Gomes, Patrícia Marina Borges da Silva, Vânia Marina Lima Pereira, 

Beatriz Sousa Soares, Miguel Teixeira Gomes, Marisa da Conceição Lopes da Silva, 

Luana Pereira Lopes, Catarina Dutra Pereira, Daniela Dutra Pereira, Cláudia Patrícia 

Pássaro Prudêncio e Cátia Maria Oliveira Borges dos Reis, uma vez que após o cálculo 

para apuramento do rendimento per capita, verificou-se que os mesmos excediam o 

escalão do rendimento per capita (até 350€), de acordo com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. ------------------  

 -------- b) Excluir os candidatos Ana Beatriz Dias de Melo, Gustavo Miguel Dias de 

Melo, Paulo Alexandre Cardoso Fagundes, Diana Carvalho Mendes, uma vez que, 

apesar de cumprirem com os requisitos para atribuição de uma bolsa de estudo, recebem 

uma bolsa de estudo dos Serviços Sociais Escolares num valor superior à que teriam 

direito pela Câmara, de acordo com o número 6 do artigo 3º do Regulamento Municipal 

de Atribuição de Bolsas de Estudo, que estabelece que: “Sempre que um candidato, ou 

bolseiro, receba outro benefício de qualquer outra entidade para o mesmo fim, será 
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obrigatória a sua comunicação à Câmara Municipal e a junção do respetivo documento 

comprovativo para instrução do processo, indicando-se o montante daquele benefício.” 

Acrescenta ainda o número 7 do mesmo artigo que “Sempre que ocorra a situação do 

número anterior, o seu montante será reduzido do valor da bolsa que lhe for 

atribuída…”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Prolongar o período de entrega dos documentos dos Serviços Sociais das 

respetivas Universidades aos candidatos Beatriz Alexandra Vieira Rosa, Fátima Sá da 

Silva Vieira e Melissa Santos Vieira, uma vez que até à data ainda não o fizeram. Nesse 

âmbito, propõe-se ainda, que a data limite seja até 31 de janeiro do corrente ano, finda a 

qual se não entregarem os referidos documentos, os candidatos serão excluídos. ----------  

 -------- d) Atribuir bolsa aos candidatos Cristiano Diogo Pereira Aguiar, Cristiana 

Gonçalves Veríssimo, Alexandra Soares de Sousa e Paulo José Borges Rocha conforme 

o quadro em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º I-

CMPV/2018/1446 presente à reunião de Câmara Municipal de 5 de novembro de 2018 e 

reunião da Assembleia Municipal datada de 16 de novembro de 2018. ----------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada 

conforme e vai ser assinada por todos os presentes, para ser presente a reunião 

Camarária para deliberação.» -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2018/2019. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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