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ATA Nº 6   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO 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 cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, na Casa 

do Povo de Cabo da Praia, sita na Estrada de Santa Catarina, s/n, freguesia do Cabo da 

Praia, 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 à senhora Presidente da Casa do 
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Povo do Cabo da Praia pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da 

presidência aberta ao Cabo da Praia, questionou se alguém pretendia colocar alguma 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia do Cabo da Praia, Mónica Brum, 

interveio felicitando a Câmara Municipal por, mais uma vez, ter-se deslocado à 

freguesia do Cabo da Praia, no âmbito da iniciativa “Presidência Aberta às Freguesias 

do Concelho” que, na sua opinião, é uma boa iniciativa, a qual se deve manter. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, no âmbito da visita à freguesia do Cabo da Praia, 

também deixou registado o seu agrado por visitar a freguesia, bem como as restantes 

freguesias e agradeceu o acolhimento da Junta de Freguesia do Cabo da Praia. ------------  

 -------- De seguida, o Vereador Rui Espínola questionou o que está a ser feito para 

minimizar o impacto das águas das chuvas na Rua das Pedras, se já foi feita alguma 

coisa durante o ano, ou o que está a ser feito, porque pelo que tem conhecimento o 

problema persiste, tendo o senhor Presidente respondido que, à semelhança daquilo que 

já havia sido falado no ano passado, foi feita uma intervenção na Rua das Pedras, com 

poço sumidouro e sumidouros que não funcionou, estando prevista, para este ano e 

antes do próximo inverno, uma intervenção de correção daquilo que foi feito para que 

esse poço sumidouro, que hoje não tem utilidade, passe a ter utilidade, ou seja, que a 

água seja para ele canalizada. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o senhor Presidente informou que a Vereadora Raquel 

Borges tem estado a analisar o caso na perspetiva de se criar mais um poço sumidouro. --  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que no Caminho do Meio, mais conhecido por 

Caminho Velho, do Cabo da Praia, existe uma pequena entrada de acesso a uma 

moradia que necessita de uma correção ao nível do pavimento, com vista a melhorar a 

vida daquela família, e questionou se esta situação já está sinalizada e se o Município 

vai intervir a curto prazo, ao que o senhor Presidente respondeu que tudo o que são 

canadas de servidão o Município não faz intervenções, considerando que se trata de uma 

área privada pelo que o investimento tem de ser privado, sendo que, neste caso 

concreto, já foi comunicado à pessoa.--------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola deu como exemplo uma situação na vila das Lajes em 

que uma canada de serventia privada foi alcatroada, sendo que no caso indicado, 

evidentemente que as pessoas não pedem que se faça asfaltagem em toda a Canada, 

tendo em conta que aquilo é uma zona de atividade agrícola, mas apenas até à 

habitação, o que melhoraria substancialmente a vida às pessoas e se as pessoas não têm 

condições de o fazer convém, provavelmente, ao Município dar um contributo nesse 

sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos problemas de pressão de água na Rua do Saco, o Vereador 

Rui Espínola salientou que as pessoas queixam-se que quando chega ao verão não há 

pressão suficiente para chegar a este arruamento, situação essa que poderia ser resolvida 

com a instalação de uma bomba, e questionou se está a ser feito alguma coisa nesse 

sentido, tendo o senhor Presidente respondido que essa situação foi resolvida no ano 

passado, porém, como em qualquer zona do Concelho com grande predominância 



 

 
Ata nº 6/2019 Página 3 de 13 
 

 

 

 

agrícola, como este caso, quando se verifica um elevado consumo agrícola, existe 

alguma quebra de pressão. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente referiu que, no âmbito da iniciativa 

“Presidência Aberta às Freguesias do Concelho”, têm vindo a ser confrontados com as 

dificuldades das comissões fabriqueiras no que diz respeito às igrejas, tendo sido 

recebido pelo senhor Bispo, na passada semana, em que expôs aquelas que eram as 

dificuldades das comunidades, aquilo que o Município poderia fazer e aquilo que não 

seria possível fazer por falta de meios, tendo em conta que eram intervenções de grande 

monta, sendo que a resposta foi que isso é uma questão das comunidades. ------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, perante esta resposta, o Município vai contatar em 

breve com as freguesias, especialmente com aquelas que têm os problemas de maior 

monta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o Vereador Rui Espínola disse que, no seu entender, foi um 

mau princípio ter sido o senhor Bispo a receber o senhor Presidente, sendo que deveria 

ter sido ao contrário, ou seja, o senhor Presidente a receber o senhor Bispo. ----------------  

 -------- Salientou ainda que, em princípio, os Vereadores do Partido Social Democrata 

são a favor do apoio às igrejas da Igreja Católica, até pelo património religioso, porém, 

evidentemente, não pode ser nos montantes que se avançou anteriormente de cerca de 

um milhão e meio de euros. Assim sendo, o apoio terá de ser dentro daquilo que for 

possível, sendo que as igrejas nunca deixam de se restaurar, as comunidades sempre 

conseguiram resolver essas situações e ao Município cabe ajudar mediante aquilo que é 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que na audiência aqui na freguesia do Cabo da Praia 

já foi comunicada essa situação e, nos próximos tempos, será comunicado às restantes 

comissões, o mais breve possível, tendo em conta que existe uma ou outra situação que 

é urgente a intervenção. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu conhecimento de que o 

executivo emitiu, hoje, parecer sobre o impacto ambiental ao “Empreendimento de 

Transhipment de Contentores do Porto da Praia da Vitória”, parecer esse que se 

encontra disponível no sítio do Município.--------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que o teor do parecer foi no sentido de se concordar com o 

acrescentar do porto comercial da Praia da Vitória desde que não coloque em causa a 

fauna, flora e areais da Baía, sendo que entendem que o estudo da hidrodinâmica 

sedimentar que, nesta fase não está presente, é fundamental porquanto caso não se saiba 

o que é o futuro da hidrodinâmica sedimentar não se sabe qual é o futuro das areias e 

areais da Praia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Reconheceu que é importante potenciar o porto comercial da Praia da Vitória, no 

entanto, isso não deve colocar em causa a prática de lazer das zonas balneares, portos 
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náuticos e investimentos na área do turismo que têm vindo a ser realizados e efetuados, 

também por privados, no âmbito da Baía. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que ainda não teve oportunidade de analisar o 

estudo, no entanto, teve conhecimento da nota de imprensa emitida pelo Município, 

sendo que não conseguiu perceber se a posição do Município é favorável ou 

desfavorável, ou se no parecer apenas diz que se deve proteger a fauna e flora, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que, para já, esta é uma fase preliminar do processo, ou 

seja, ainda não existe o projeto, pelo que o entendimento do Município é de que, nesta 

fase e antes de se avançar para qualquer projeto, deve ser analisado o estudo da 

hidrodinâmica sedimentar e sem este estudo o Município não emite parecer final sobre a 

matéria, porquanto também numa fase subsequente o Município deve ser chamado para 

emitir parecer, ou seja, é completamente diferente se houver o estudo de hidrodinâmica 

sedimentar a dizer que não afeta os areais porque, pela experiência dos últimos anos, 

sempre que se mexe nos pontões mexe-se com as praias. Assim, o Município entende 

que é fundamental esse estudo para se poder emitir parecer. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que é uma visão prudente salvaguardar-se 

a fauna, flora, atividade marítimo-turísticas e as praias, sem haver propriamente um 

parecer desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola solicitou que fosse feito um balanço 

daquilo que foi a presença do Município na Bolsa de Turismo de Lisboa e que frutos 

são espectáveis a partir dessa presença. ------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que essa análise tem de ser feita por vários prismas, 

ou seja, desde logo a primeira análise, que não depende do Município, tem a ver com o 

facto de se estar inserido no âmbito do Stand Açores e no âmbito da gestão da 

Associação de Municípios da Região, em parceria com Angra do Heroísmo, existe essa 

incógnita para já, daquilo que vai acontecer ao Stand Açores para o futuro, sendo que 

ainda não se conhece qual é o balanço que a própria AMRAA vai fazer ou não. -----------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, da sua parte, no âmbito da AMRAA o balanço é 

positivo, sendo que, pela primeira vez, houve uma participação por município mais 

focalizada em cada um dos concelhos e nas ilhas, ou seja, cada um apresentou as 

estratégias locais. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, na sua opinião, se deveria adotar o sistema do Algarve e fez 

uma explanação do modo como este funcionava. ------------------------------------------------  

 -------- Salientou, também, que o seu parecer, na AMRAA, vai ser no sentido de se 

continuar através da AMRAA, porquanto a mesma é que assume os custos, sendo que 

os municípios só tratam da sua estratégia de promoção. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que eram os únicos que tinham brindes, 

os visitantes habilitavam-se a três viagens sorteadas, também eram os únicos que tinham 

animação para atrair os visitantes. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, em suma, a sugestão será essa em termos da 

questão da AMRAA e, em termos locais, à semelhança do referido pelo Vereador Tiago 

Ormonde, a animação funcionou como fator distintivo, eventualmente poderia ser mais 

trabalhada a parte da gastronomia. -----------------------------------------------------------------  
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 -------- Salientou ainda que, no seu entender, a ilha Terceira marcou a diferença 

porquanto, para além das ilhas do triângulo, era a única que estava unida em termos de 

comunicação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se é possível ter uma perceção de 

atratividade, tendo o senhor Presidente respondido que, em termos de perceção, o que se 

destaca primeiro é os Açores, o que funciona bem. Para além disso, existe uma questão 

latente que tem a ver com o facto de, no espaço das empresas, a grande maioria ser de 

São Miguel. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como são selecionadas as empresas com 

presença na BTL, ao que o senhor Presidente respondeu que as mesmas têm de se 

inscrever. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou, ainda, o Vereador Rui Espínola quantas empresas tinha da ilha 

Terceira, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que tinha duas ou três empresas.  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde realçou que é sempre difícil contabilizar quantas 

pessoas virão à Praia ou à Terceira depois da BTL, mas também é importante lá estar. ---  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu a importância desta participação, até 

porque a Ilha está com uma tendência de diminuição no fluxo turístico. ---------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que para o Município este modo funciona porque a 

AMRAA suporta os custos da organização dos seus “flyers”. A Associação Regional de 

Turismo assumiu a parte da organização e, posteriormente, cada município vai assumir 

um determinado valor.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que se todos os municípios dos Açores estavam 

representados e a Associação Regional de Turismo representa o turismo dos Açores, 

automaticamente é uma representação a duplicar, sendo que a representação na BTL 

pode ser entregue aos municípios que sabem fazer a divulgação melhor que ninguém. ---  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente esclareceu que tem algumas reservas que 

assim seja, porque depois favorece a representação por ilha e não municipal. --------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se faz sentido a participação da ART, nesse 

contexto, tendo o senhor Presidente respondido que, na sua opinião, deveria ser a 

Direção Regional do Turismo, diretamente, a tratar e os municípios depois estarem 

integrados na estratégia da Direção Regional do Turismo. -------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/06) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 26 de março corrente, 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 25 de março 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/06) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE PRAIA DA VITÓRIA – ALTERAÇÃO (EXCECIONAL) À 

DATA DO DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO: --------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º 11/19, datado de 

14 de março em curso, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Praia 

da Vitória, solicitando a alteração da data da realização do Dia Municipal do Bombeiro, 

com carater excecional, para o dia 31 de março, por motivos de ordem operacional. ------  

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

 

 

 -------- (03/06) ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA 

CIDADE DA PRAIA DA VITÓRIA – PROPOSTA APÓS PERÍODO DE 

CONSULTA PÚBLICA: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/303, datada de 15 de março corrente, da Vereadora 

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

 -------- “Considerando a proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito da Cidade da 

Praia da Vitória, aprovada em reunião da Câmara Municipal de 31 de dezembro de 2018 

e publicitada em Diário da República através do Aviso n.º 1203/2019, datado de 18 de 

janeiro de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o período de apreciação pública da proposta de alteração ao 

Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da Vitória, que teve início a 18 de janeiro 

de 2019 e terminado o prazo a 1 de março para entrega de sugestões de alteração ao 

referido regulamento por parte dos munícipes; ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Relatório final da comissão de análise relativamente às 

sugestões de alteração ao Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da Vitória; --------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  

 -------- - Aprovar o Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da Vitória com as 

alterações sugeridas pela comissão de análise.” --------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação das 

sugestões apresentadas no âmbito do período de consulta pública da proposta de 

alteração ao Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou, ainda, que em termos da empreitada, está para breve o início das 

obras para adaptação às alterações de trânsito. ---------------------------------------------------  

 -------- Quanto à sugestão do senhor Paulo Luís, o Vereador Rui Espínola disse que, é 

uma opinião completamente contrária ao proposto e é discutível. -----------------------------  
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 -------- Relativamente à sugestão do senhor José Mendonça referiu que, apesar de 

compreender a sua intenção, não se pode ver a situação só dessa forma, mas também a 

questão dos bares e dos negócios. ------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto nos artigos 25º, 

nº 1, alínea g), e artigo 33º, n.º 1, alínea k), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

 

 

 -------- (04/06) ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS DOS CONCURSOS PRAIA 

LINKS I2B – IDEA TO BUSINESS E PRAIA LINKS STARTUP - PROPOSTA: ---  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/312, datada de 18 de março em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que a Estratégia Praia Links, resultante do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Local da Praia da Vitória 2020, e que tem como polo agregador a 

Praia Links – Incubadora de Negócios e Ninho de Empresas, tem como visão criar e 

consolidar um Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação no Concelho da Praia da 

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

 -------- Considerando que, no âmbito da sua atividade, e com o objetivo particular de 

potenciar o empreendedorismo e apoiar novos negócios, a Praia Links – Incubadora, 

promove vários concursos geradores de novas ideias de negócio (enquadrados na 

candidatura aprovada ao Programa Operacional Açores 2020), nomeadamente os 

concursos Praia Links I2B – Idea to Business (orientado para a transformação de ideias 

em negócios) e Praia Links Startup (orientado para projetos em fase de incubação), 

cujos regulamentos foram aprovados em Assembleia Municipal. -----------------------------  

 -------- E considerando a realização dos supramencionados concursos, de acordo com os 

Regulamentos inerentes e as Atas com os resultados do Júri (em anexo à presente 

proposta). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se a este executivo municipal que delibere: ------------------------------------  

 -------- 1 – Apoio no valor de 10.000,00 euros a Miguel Ângelo Saúde e Silva, em 

representação do projeto Red Cat Pig – estúdio de videojogos, vencedor do Concurso 

Praia Links Startup. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Aprovação da Minuta do Contrato de apoio, em anexo à presente Proposta, a 

celebrar entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e Miguel Ângelo Saúde e Silva.” -  

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

 

 

 -------- (05/06) ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PRAIA DA VITÓRIA – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/338, datada de 20 de março corrente, do senhor 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio anual de € 35 

000,00 (Trinta e cinco mil euros), como cooperação financeira de apoio às atividades de 

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

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

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2019.” -----------------  

 -------- No que se refere a este ponto o senhor Presidente esclareceu que o ano passado 

aumentou-se o apoio em cinco mil euros e, este ano, em mais cinco mil euros, o que 

totaliza trinta e cinco mil euros, o que já está acima da média daquilo que são os rácios 

regionais, sendo que a justificação para esse aumento é de que a Associação de 

Bombeiros é uma entidade estratégica para o desenvolvimento do Concelho e para a 

atividade que desenvolve. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola defendeu que é inestimável o valor que esta 

Associação tem para o Concelho, sendo que o Serviço Municipal de Proteção Civil é 

uma responsabilidade do Município, pelo que se o Município tivesse de ter um corpo de 

bombeiros gastaria muito mais do que trinta e cinco mil euros. Assim sendo, e da parte 

dos Vereadores do Partido Social Democrata, só têm a agradecer o trabalho meritório 

destas pessoas em prol de todos os munícipes. ---------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/06) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

DE APOIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA PRAIA DA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/325, datada de 19 de março em curso, do Vereador 

com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------------------  
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 -------- “Considerando que o Movimento Associativo tem desempenhado um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural, turístico e desportivo no Concelho 

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

 -------- Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho 

reconhecido de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de acesso à 

prática desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores 

condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve a necessidade de oferecer 

uma maior quantidade de espaços destinados à prática desportiva. ---------------------------  

 -------- Considerando que as instalações desportivas têm assumido um papel decisivo na 

promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia da 

Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida da 

nossa população. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o desenvolvimento desportivo, para além da promoção do 

desporto, tem tido um papel muito importante na vertente turística. --------------------------  

 -------- Considerando a criação e implementação de um conjunto de disposições 

normativas relacionadas com a utilização e gestão das instalações desportivas, com o 

apoio aos escalões de formação locais e com o apoio às equipas que participam nos 

campeonatos nacionais, são fundamentais para uma gestão transparente e responsável 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme o disposto no capítulo IV, artigo 38º, alínea 1, do Regulamento 

Municipal de Apoio aos Clubes Desportivos do Concelho da Praia Da Vitória, e 

conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte integrante da 

presente proposta; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho, 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, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro: ----------------------------------  

 -------- 1- A atribuição de um apoio aos escalões de formação no valor de 32.412,00€ 

(Trinta e dois mil quatrocentos e doze euros) distribuídos às seguintes entidades, de 

acordo com a minuta do contrato programa, em anexo à presente proposta:-----------------  

 -------- a) Clube Naval Praia Vitória - 2492,00€ (Dois mil quatrocentos e noventa e dois 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Judo Clube Ramo Grande - 840,00€ (Oitocentos e quarenta euros); --------------  

 -------- c) Praia Ténis Clube – 924,00€ (Novecentos e vinte quatro euros); ------------------  

 -------- d) Grupo Desportivo das Fontinhas – 700,00€ (Setecentos euros);-------------------  

 -------- e) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal -2037,00€ (Dois mil e trinta e 

sete euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Clube Desportivo escolar “ Os Vitorinos” -1270,00€ (Mil duzentos e setenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- g) Ass. Desp. Recr. e Cultural da Casa da Ribeira - 770,00 (Setecentos e setenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Clube de Judo da Praia da Vitória – 1722,00€ (Mil setecentos e vinte e dois 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Este Karaté Clube – 700,00€ (Setecentos euros); -------------------------------------  
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 -------- j) Grupo Desportivo dos Biscoitos – 2490,00€ (Dois mil quatrocentos e noventa 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- k) Sport Clube Praiense – 4046,00€ (Quatro mil e quarenta e seis euros); ----------  

 -------- l) Juventude Desportivo Lajense- 3024,00€ (Três mil e vinte e quatro euros); -----  

 -------- m) Associação Fontinhas Activa – 784,00€ (Setecentos e oitenta e quatro euros);  

 -------- n) Sport clube Vilanovense – 1862,00€ (Mil oitocentos e sessenta e dois euros); -  

o) Ass. Desportiva e Recreativa Escolar Praiense-4578,00€ (Quatro mil quinhentos e 

setenta e oito euros);  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- p) Associação de Jovens da Fonte Bastardo -3144,00€ (Três mil cento e quarenta 

e quatro euros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- q) Associação Desportiva CAD-735,00€ (Setecentos e trinta e cinco euros); ------  

 -------- r) Clube Karaté do Shotokan da Praia Da Vitoria -294,00€ (Duzentos e noventa 

e quatro euros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- Apoio financeiro aos escalões seniores nos campeonatos nacionais e 

campeonatos regionais regulares no valor de 99.510,00€ (noventa e nove mil quinhentos 

e dez euros) distribuídos às seguintes entidades, de acordo com a minuta do contrato 

programa, em anexo à presente proposta: ---------------------------------------------------------  

 -------- a) Grupo Desportivo das Fontinhas- Campeonato de futebol dos Açores – 

16.720,00€ (Dezasseis mil setecentos e vinte euros); --------------------------------------------  

 -------- b) Ass. Desp. Recr. e Cultural da Casa da Ribeira – Campeonato Nacional de 

futsal 2ª Divisão serie açores – 2850,00€ ( Dois mil, oitocentos e cinquenta euros); -------  

 -------- c) Associação de Jovens da Fonte Bastardo- Campeonato Nacional da primeira 

divisão seniores masculinos – 25740,00€ (Vinte e cinco mil setecentos e quarenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Associação de Jovens da Fonte Bastardo- Campeonato Nacional Seniores 

Femininos II divisão zona açores -4560,00€ (Quatro mil quinhentos e sessenta euros); ---  

 -------- e) Ass. Desportiva e Recreativa Escolar Praiense – Campeonato Nacional 

Seniores Masculino II Divisão Zona Açores-5700,00€ (Cinco mil e setecentos euros); ---  

 -------- f) Ass. Desportiva e Recreativa Escolar Praiense - Campeonato Nacional 

Seniores femininos II Divisão Zona Açores-4560,00€ (Quatro mil quinhentos e sessenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- g) Sport clube Praiense – Campeonato de Portugal serie D -33440,00€ (Trinta e 

três mil quatrocentos e quarenta euros); -----------------------------------------------------------  

 -------- h) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal- Campeonato Nacional 1ª 

Divisão Seniores Masculinos -5940,00€ (Cinco mil novecentos e quarenta euros); --------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2019.” -----------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde destacou que com esta proposta verifica-se um 

aumento, nos apoios à formação, na ordem dos trinta por cento. ------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/06) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DA 

PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: ----------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/341, datada de 20 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as Juntas de Freguesias constituem um forte aliado na 

prossecução de políticas de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

populações, assim como, do desenvolvimento harmonioso do Concelho da Praia da 

Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e 

pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com 

o aviso 1152/2018, de 24 de janeiro de 2018; ----------------------------------------------------  

 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de apoios de 

natureza financeira no valor total de € 35.061,64 (trinta e cinco mil e sessenta e um 

euros e sessenta e quatro cêntimos) e de apoios de natureza não financeira, com base 

no relatório da Comissão de Análise das Candidaturas em anexo e a minuta de 

Contrato-Programa anexa, ambos parte integrante da presente proposta, 

consubstanciado nos seguintes apoios, para o presente ano: -----------------------------------  

 -------- 1. Apoios de Natureza Financeira: ------------------------------------------------------  
 -------- - Junta de Freguesia da Agualva ao abrigo da: ----------------------------------------  

 -------- - Alínea a) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 2.441,52 no âmbito do projeto de 

investimento para Reparação de Moinhos de Água da Rua do Saco; -------------------------  

 -------- - Alínea c) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 5.000,00 para a requalificação dos 

Moinhos de Água da Rua do Saco, ao nível da colocação de roda exterior e criação de 

circuito de água que a faça movimentar. ----------------------------------------------------------  

 -------- - Junta de Freguesia dos Biscoitos ao abrigo alínea c) do n.º1 do artigo 4º, 

apoio de € 5.000,00 para a requalificação do Monumento ao Pescador. ----------------------  

 -------- - Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo ao abrigo da alínea b) do n.º1 do 

artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para a obras de requalificação do pavimento e muros do 

cemitério. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Junta de Freguesia das Fontinhas ao abrigo da alínea c) do n.º1 do artigo 4º, 

apoio de € 5.000,00 para a construção de uma zona de coberta e requalificação da Zona 

de Lazer das Fontinhas e reparação de um muro na casa mortuária. --------------------------  

 -------- - Junta de Freguesia do Porto Martins ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 

4.º, apoio de € 5.609,56 para projeto de investimento cofinanciado para construção de 

um parque infantil. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Junta de Freguesia de São Brás ao abrigo da: ---------------------------------------  

 -------- - Alínea a) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 2.010,56 para apoio para 

comparticipação do valor do Iva, referente ao projeto do PRORURAL +; -------------------  

 -------- - Alínea c) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 referente a projetos de 

interesse público, nomeadamente, execução busto em bronze. --------------------------------  

 -------- 2. Apoios de Natureza não financeira: -------------------------------------------------  
 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória fixa a atribuição de apoios de natureza 

não financeira, a cada Junta de Freguesia do Concelho da Praia da Vitória, na dotação 
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de 500€ (quinhentos euros). A gestão é realizada em função do solicitado pela Junta de 

Freguesia e gerido pela Vereadora com a competência delegada.” ----------------------------  

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

 

 

 ---------- (08/06) CONCESSÃO EM HASTA PÚBLICA DA LOJA N.º 4 DO 

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

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/340, datada de 20 de março corrente, do Sr. 

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

 ---------- “Considerando que a loja nº 4 do Mercado Municipal da Praia da Vitória 

encontra-se vaga, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: -------------------------------  

 ---------- a) Em conformidade com o artigo 13º do Regulamento do Mercado Municipal, 

proceder à concessão da loja por hasta pública; --------------------------------------------------  

 ---------- b) Que o objeto seja para um dos seguintes fins: venda de artesanato, produtos 

agrícolas, hortícolas, floricultura, fruticultura, sementes, cereais, alimentos para 

animais, géneros alimentícios de qualquer natureza, instalação de estabelecimento de 

restauração e bebidas, ou seja, snack-bar, take away, pastelaria, café, confeitaria, 

boutique de pão quente, cafetaria, casa de chá e/ou gelataria; ----------------------------------  

 ---------- c) Que o prazo de concessão seja de um ano, renovável por iguais períodos; -----  

 ---------- d) Fixar o valor base de licitação em € 50,00 ( cinquenta euros ), com lanços de 

10% dessa base; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) Que a comissão seja constituída por Conceição Lima, Ricardo Toste e 

Elizabeth Soares, e como suplentes João Paulo Carvalho e Ana Aguiar.” -------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, à semelhança do que já disseram 

anteriormente, o Mercado Municipal não é atrativo, sendo que seria necessário uma 

mudança naquele local, inclusivamente já apresentaram algumas sugestões nesse 

sentido mas continua tudo igual. --------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/06) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS - BONS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS - BOMBEIROS DA PRAIA DA VITÓRIA – 

ADITAMENTO DE MAIS DOIS MEMBROS DA CORPORAÇÃO: ------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/347, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- “Considerando a proposta n.º I-CMPV/2019/2013, datada de 27 de fevereiro de 

2019, através da qual foi aprovada a atribuição de Medalhas de Bons Serviços 

Municipais a Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia 

da Vitória, com 10, 20 e 30 anos de serviço. ------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o ofício n.º 13/19 da referida Associação, aditando o nome de 

mais dois membros da Corporação, que no presente ano perfazem 10 e 20 anos de 

serviço; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que Câmara delibere, nos termos do artigo 15.º do Regulamento de 

Insígnias e Medalhas Municipais a atribuição de Medalha de Bons Serviços Municipais:  
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 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços Municipais em Bronze (10 anos de 

serviço) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Lisa Cristina Moules Bettencourt. ---------------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços em Prata (20 anos de serviço) -----------  
 -------- José Luis Oliveira Melo.” -------------------------------------------------------------------  

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

proposta em causa. ----------------------------------------------------------------------------------   

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezanove horas, pelo 

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: _________________________________________ 


