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ATA Nº 8   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE ABRIL 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 dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, no edifício 

da Casa do Povo da Fonte do Bastardo, sito ao Império, n.º 62, freguesia da Fonte do 

Bastardo, deste Concelho, 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 
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Presidente questionou se, do público presente, alguém pretendia colocar questões à 

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

 -------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Júlia Faria, 

interveio agradecendo a todo o elenco camarário pela iniciativa de reunir em todas as 

freguesias, recebendo os seus munícipes, bem como se inteirando dos seus problemas e 

anseios. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente, no âmbito da visita à freguesia da Fonte do Bastardo, fez 

uma síntese das situações ocorridas ao longo da tarde, destacando que o executivo 

reuniu com a Junta de Freguesia, bem como com os munícipes que entenderam reunir 

com o mesmo, sendo que a maioria das questões foram de foro individual público. -------  

 -------- O Vereador Rui Espínola agradeceu a disponibilidade da Junta de Freguesia da 

Fonte do Bastardo em receber o elenco camarário, salientando que é sempre benéfico 

percorrer as Freguesias do Concelho e tomar conhecimento dos problemas existentes 

nas mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne às audiências que tiveram lugar, questionou quais foram os 

problemas específicos abordados, sendo que, pelo que percebeu, apesar de serem 

problemas que afetam privados, são problemas públicos, tendo o senhor Presidente 

respondido que são problemas públicos, nomeadamente de escoamento e drenagem de 

águas pluviais, uma questão relacionada com a rede viária e uma situação de 

licenciamento de obras, no sentido de se averiguar a possibilidade de legalizar uma 

construção existente. No entanto e essencialmente foram abordados problemas de 

escoamento e drenagem de águas pluviais, problemas esses que são antigos e que não 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quais foram as respostas dadas a esses casos 

concretos, ao que o senhor Presidente respondeu que, relativamente à parte de 

licenciamento da construção, a mesma terá de ser averiguada e, naturalmente, dar-se 

entrada de um processo para esse fim. No caso das águas pluviais, será necessário 

encontrar uma solução técnica para se fazer uma intervenção, até porque foi possível 

perceber que a situação é comum a mais moradores desse arruamento, ou seja, a Canada 

do Regelo e não só às pessoas que foram recebidas em audiência. ----------------------------  

 -------- Quanto às restantes situações de rede viária esclareceu que, dentro daquilo que é 

o habitual, a rede viária da Fonte do Bastardo é das que está em melhores condições, 

pelo que não há nada de maior a esse nível.-------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante ao pavilhão da Fonte do Bastardo, o Vereador Rui Espínola 

questionou o que está a ser feito, tendo o senhor Presidente respondido que a Câmara já 

recebeu os pareceres da Proteção Civil, estando a decorrer o processo internamente, ou 

seja, vai ser emitido o parecer técnico no sentido de se definir se é possível corrigir o 

que está mal, caso não seja possível corrigir passa pela demolição integral. -----------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que existe um parecer, de algum tempo, que diz que a 

melhor solução seria a sua desmontagem, pelo que estão a ser avaliadas todas as 

soluções e quando se tiver uma solução em concreto será presente a reunião de Câmara. -  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Rui Espínola perguntou de quem são esses 

pareceres, tendo o senhor Presidente respondido que, neste momento, está a ser 

elaborado parecer técnico internamente na Câmara, sendo que já foi elaborado parecer 

da Proteção Civil e pelas infraestruturas. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu qual é a opinião da Proteção Civil, ao que o 

senhor Presidente respondeu que é no sentido de se manter fechado o pavilhão. -----------  

 -------- O senhor Presidente continuou esclarecendo que já se percebeu a questão das 

movimentações, sendo que, nesta altura, está a ser analisada a possibilidade de se 

resolver o problema que não passe pela demolição, porquanto pelo que se vai 

verificando “a doutrina divide-se”, ou seja, há quem entenda que existe uma forma de 

corrigir aquela situação e quem entenda que não existe uma forma de corrigir e que vai 

ser mais dispendioso, sendo que seria conveniente demolir a estrutura, pelo que se 

aguarda um parecer que permita tomar uma decisão. --------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se o executivo vai contratar pareceres 

externos à Câmara, ao que o senhor Presidente respondeu que, caso seja necessário, 

assim será, no entanto e para já, entende que a Câmara, internamente, tem capacidade 

para isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se as equipas de formação que utilizavam o 

pavilhão da Fonte do Bastardo estão a utilizar o pavilhão do Porto Martins, tendo o 

senhor Presidente respondido afirmativamente. --------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que, para já, está tudo em conformidade com a 

Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, porém, aquela situação do pavilhão da 

Fonte do Bastardo tem de ser resolvida. -----------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola deixou uma nota relativamente à última 

sessão da Assembleia Municipal, designadamente de uma situação que lhe desagradou, 

não pelo seu conteúdo, mas pela forma como o senhor Presidente o fez, sabendo que, à 

partida, os Vereadores do Partido Social Democrata não podiam responder, sendo que 

se estava a falar dos mesmos, nos seus nomes e estes não podiam responder ao que 

estava a ser dito. Na sua opinião, isso é de mau tom, tendo conhecimento que, caso 

tivesse pedido a palavra, o senhor Presidente não teria dado autorização para esse fim, 

aliás como acontecera anteriormente com a Vereadora Cláudia Martins, em que esta 

pediu a palavra e não foi autorizada, apesar de o senhor Presidente o poder fazer. ---------  

 -------- Destacou que o senhor Presidente usou o exemplo da reunião de Câmara, ou 

seja, a questão dos cento e quarenta euros, mencionando um dos Vereadores e dizendo 

meia verdade, ou seja, dizendo só aquilo que lhe interessava dizer e sabendo, à partida, 

que os Vereadores do PSD, ali presentes, não poderiam responder, perante a 

Assembleia, aquilo que estavam a ser acusados. -------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que não tem problema em discutir qualquer assunto com o senhor 

Presidente, mas tem de ter oportunidade de poder responder, sendo que o exemplo dado 
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pelo senhor Presidente estava descontextualizado, porquanto não foi dita toda a versão 

mas apenas o que lhe interessava. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa situação, o senhor Presidente referiu que não utilizou o nome dos 

Vereadores do PSD, apenas mencionou aquilo que foi o sentido de voto dos mesmos, 

sobre uma orientação estratégica política que o PSD tomou no concelho da Praia da 

Vitória, sendo que essa posição foi tomada em conjunto, designadamente pelos 

Vereadores, pelos membros da Assembleia Municipal e pela respetiva Comissão 

Política Concelhia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou também que não houve qualquer personalização, nem adjetivação, nem 

foi feita qualquer avaliação do sentido de voto, o que foi feito foi do ponto de vista 

daquela que é a decisão sobre uma matéria de um argumento político que tem sido 

utilizado e que se vai manter, ou seja, uma posição política que o PSD tomou e que o 

executivo entende que há um desfasamento e que acaba por não ser coerente.  -------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que teve o cuidado de não personalizar nomes, como já 

aconteceu anteriormente com os membros do PSD na Assembleia Municipal, sabendo 

que, a partir do momento que o fizesse, aí sim os Vereadores do PSD teriam toda a 

legitimidade para pedir a palavra para defesa da honra. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o senhor Presidente não qualificou o sentido 

de voto dos Vereadores do PSD, sendo que a questão foi que usou esse sentido de voto 

sabendo que o PSD se abstém em tudo o que são situações de apoios extraordinários, ou 

seja, apoios que não estão regulamentados, sendo que a grande maioria dos apoios do 

Município estão regulamentados e, quanto a esses apoios, têm votado favoravelmente. 

No caso do apoio em discussão na Assembleia Municipal, era um apoio excecional, 

tendo o senhor Presidente utilizado esse apoio para dizer que era isto que os Vereadores 

do PSD faziam, bem como o PSD do concelho da Praia da Vitória, o que não 

corresponde à verdade, acrescendo ainda que o senhor Presidente sabia que quem tinha 

praticado esse ato e que estava sentado a seu lado, não se podia defender, ou se pedisse 

para o fazer, o senhor Presidente não concedia a palavra para tal, sendo essa situação 

que, na sua opinião, está mal e que constitui falta de honestidade política, porquanto não 

teria havido problema em ter dito o que disse desde que os Vereadores do PSD 

pudessem responder relativamente a essa matéria. -----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que a partir do momento que está em causa uma 

situação política em que se verificou uma posição do Partido Social Democrata do 

concelho da Praia da Vitória, da mesma forma que se era o mesmo Partido que estava 

naquele órgão, para mais quando se estava a discutir o fecho de contas e sabendo-se que 

essa questão foi colocada por questões financeiras e que é esse o argumento político que 

o Partido Social Democrata tem utilizado, então naturalmente que é um argumento 

político válido como qualquer um dos outros. ----------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
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 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 22 de abril 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 22 de abril 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/08) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 2 de abril em curso, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 

de junho, com as posteriores alterações, o gozo férias de 10 de abril a 16 de abril e de 18 

de abril a 21 de abril. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/08) “CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA MURALHA DA 

PRAIA DA VITÓRIA” – PROPOSTA: --------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/450, datada de 12 de abril em curso, do Chefe de 

Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território, Eng.º Manuel Ortiz, do seguinte 

teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A Muralha da Frente Marginal da Praia da Vitória constitui um importante 

legado na história regional e nacional, remontando provavelmente ao início do século 

XVI. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Muralha da Praia da Vitória é uma estrutura em alvenaria de 

pedra com altura variável, atingindo alturas superiores a 8;0 metros; -------------------------  

 -------- Considerando que esta estrutura, presentemente suporta logradouros e moradias 

da rua da Alfândega, praça Francisco Ornelas da Câmara e rua Aniceto Ornelas; ----------  

 -------- Considerando que na base da Muralha existe um passeio pedonal debruçado 

sobre o areal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Muralha da Praia da Vitória, embora não apresente sinais de 

instabilidade a nível global, necessita de uma intervenção geral moderada, pouco 

intrusiva, complementada por pequenas intervenções locais profundas, onde a 

estabilidade ou a evolução da degradação suscitam maior preocupação; ---------------------  
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 -------- Considerando que nos últimos tempos se tem registado a queda de algumas 

pedras da muralha e o surgimento de fissuras em alguns pátios de prédios confrontantes 

com a Muralha: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória em articulação com a Direção Regional 

da Cultura, contando com a colaboração de docentes do Departamento de Engenharia 

Civil da Universidade de Coimbra prepararam um projeto de Conservação e 

Reabilitação da Muralha da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------  

 -------- O projeto prevê a realização dos seguintes trabalhos: ----------------------------------  

 -------- i) Demolições e limpezas -------------------------------------------------------------------  

 -------- ii) Desmontagem de alvenarias de pedra -------------------------------------------------  

 -------- iii) Execução / montagem de alvenarias de pedra ---------------------------------------  

 -------- iv) Colmatações / preenchimentos ---------------------------------------------------------  

 -------- v) Tratamento de juntas ---------------------------------------------------------------------  

 -------- vi) Drenagens e impermeabilizações ------------------------------------------------------  

 -------- vii) Movimentos de terras -------------------------------------------------------------------  

 -------- Estes trabalhos estão orçados em 237.767,60 €, a que acrescerá o IVA à taxa 

reduzida de 4%, totalizando 247.278,30 €. --------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Que estes trabalhos sejam executado em regime de empreitada, adotando-se o 

procedimento por concurso público; ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Que sejam aprovados os documentos que compõem o processo, 

nomeadamente o caderno de encargos, programa de procedimentos, projeto, plano de 

segurança e saúde, plano de prevenção e gestão dos resíduos de construção e demolição, 

mapa de trabalhos e orçamento; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Que seja nomeado um Júri para condução dos procedimentos para formação 

do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 67 do Código da Contratação Pública, 

propondo-se a seguinte composição: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Manuel Adriano Ortiz -----------------------------------------------------------------------  

 -------- José Carlos Silva -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Virgínia Barcelos Faria ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Maura Andreia Aguiar (suplente) ----------------------------------------------------------  

 -------- Paulo Lopes Nunes (suplente) --------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Que seja autorizada a abertura do concurso público; -------------------------------  

 -------- 5 – Que seja autorizada a despesa, que será distribuída pelos anos de 2019 e 

2020, atendendo a que o prazo previsto para realização da empreitada seja de nove 

meses.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente esclareceu que esta é uma obra 

complexa do ponto de vista técnico, sendo que o valor orçado está superior aquilo que 

havia sido previsto em sede de candidatura, pelo que terá de se aguardar pelos cadernos 

de encargos e apresentação das respetivas propostas, para se ter o valor em concreto 

proposto pelos empreiteiros. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esta obra foi candidatada a fundos 

comunitários e com este valor, tendo o senhor Presidente respondido que a obra foi 

candidatada e aprovada pelos fundos comunitários. ---------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou ainda se este é o valor aprovado pelo 

PIRUS – Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável – ao que o senhor 

Presidente respondeu que o valor aprovado é inferior a este montante, pelo que, 

enquanto não se tiver o montante proposto pelo empreiteiro, não será possível avaliar a 

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

 -------- Questionou também o Vereador Rui Espínola como foi encontrado este valor, ao 

que o senhor Presidente respondeu que o mesmo foi apurado pelos técnicos da Câmara 

Municipal, sendo que em algumas matérias foram consultadas empresas do continente 

de modo a indicarem preços para este fim. --------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/08) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS E DISTINÇÕES 

A ENTIDADES E INDIVIDUALIDADES DA DIÁSPORA: ------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/484, datada de 15 de maio abril em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Município da Praia da Vitória tem por prática reconhecer e 

distinguir coletividades ou personalidades que se destaquem na prestação de serviços 

meritórios, relevantes, ou se hajam notabilizado nas mais diversas áreas, tendo de 

alguma forma contribuído para o engrandecimento (cultural, desportivo ou outro) do 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município da Praia da Vitória mantém uma relação de 

estreita proximidade com as comunidades de praienses na diáspora, assim como das 

iniciativas sociais e culturais intimamente ligadas às nossas mais nobres tradições, 

levadas a cabo além fronteiras; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o esforço de inúmeros praienses em levar e manter as vivências e 

tradições da Praia da Vitória nos Estados Unidos da América; --------------------------------  

 -------- Com base no Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais em vigor, 

proponho a atribuição das seguintes medalhas: ---------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal – Valor Cultural em Prata ------------------------------------------  

 --------  - Paulo Isidro Meneses ---------------------------------------------------------------------  

 --------  - José Gabriel Gravito ----------------------------------------------------------------------  

 --------  - João Gil Ramos ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal – Valor Cultural em Prata Vermeille -----------------------------  

 --------  - António Fernando Goulart das Neves, a Título Póstumo ----------------------------  

 --------  - David Cardoso Correia, a Título Póstumo ---------------------------------------------  

 --------  - António Gualberto Gonçalves Rodrigues ----------------------------------------------  

 -------- Pelo esforço e dedicação demonstrados, ano após ano, na promoção da cultura 

açoriana, em particular da Praia da Vitória e no apoio à organização dos Convívio 

Amigos do Concelho da Praia da Vitória nos Estados Unidos da América e Canadá. ------  

 -------- Por ocasião da visita institucional às comunidades da diáspora serão distinguidas 

as entidades e individualidades abaixo, às quais serão entregues placas com dedicatórias 

pela sua ação na promoção e preservação da cultura, das tradições e da ligação aos 

Açores, em particular à Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------  
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 --------  - CASA DO BENFICA DE SÃO JOSÉ -------------------------------------------------  

 --------  - CASA DOS AÇORES DE HILMAR --------------------------------------------------  

 --------  - CASA DOS AÇORES DE ONTÁRIO -------------------------------------------------  

 -------- Pela comemoração de 20 anos da realização do Convívio Praiense da Nova 

Inglaterra: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Hélio Melo ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Daniel Melo --------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Hélio Sousa ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Tony Teixeira ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - João Correia --------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Idalino Leal ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Leo Silva ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - José Silva -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Fernando Silva -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Será também entregue, à família de John Carlos Martins, a homenagem 

aprovada pela Câmara Municipal da Praia da Vitória em 18 de junho de 2018.” -----------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente destacou que a diferença desta proposta, 

em relação aos anos anteriores, foi a inclusão das distinções a entidades e a 

individualidades. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola ressalvou que, mais do que as homenagens e 

distinções, o importante é estas pessoas sentirem que a sua terra as acarinha e continua a 

gostar delas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (05/08) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO - ANA PAULA ALMEIDA GARCIA SIMÃO: ------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/517, datada de 16 de abril em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal do Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 

e/ou em espécie, de carácter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que a Sra. Ana Paula Almeida Garcia Simão, moradora na Rua do 

Poço, nº 2, Vila das Lajes, concelho de Praia da Vitória, vem requerer a concessão de 

um apoio em espécie, na aquisição de tijolos para o chão da moradia, uma vez que as 

obras ficaram a meio, depois do progenitor do agregado familiar ter falecido 

repentinamente, ficando a família sem condições económicas para terminar a obra; -------  

 -------- Considerando que se verificam todas as condições de acesso ao apoio definidos 

pelo artigo 3º do Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, conforme 
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parecer do Departamento de Ação Social da Cooperativa Praia Cultural em anexo a esta 

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

 -------- Considerando que o apoio solicitado está dentro dos limites de apoio previstos e 

dado tratar-se de um agregado familiar com comprovada carência económica agravada 

com a morte repentina da pessoa que provinha o sustento familiar; ---------------------------  

 -------- Propõe-se ao abrigo do artigo 3º do Regulamento Municipal do Fundo de 

Emergência Social, norma que prevê as condições de acesso ao apoio em causa, que a 

Câmara Municipal delibere atribuir o apoio em espécie, assumindo a aquisição dos bens 

supracitados no valor total de 580,62€ (quinhentos e oitenta euros e sessenta e dois 

cêntimos) a ser adquirido à empresa Promotora, mediante celebração do respetivo 

contrato programa com a Sra. Ana Paula Almeida Garcia Simão.” ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola sugeriu que nestas situações fossem, pelo menos, duas 

empresas a apresentar propostas de orçamento, para efeitos de comparação. ----------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que o processo está de acordo com as normas da 

contratação pública, no entanto, sempre que possível, poderá ser apresentada mais uma 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que perante estas situações é possível constatar 

que ainda existe pobreza. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/08) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO - MÁRIO ANTÓNIO COELHO LOURENÇO: -----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/529, datada de 16 de abril corrente, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal do Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 

e/ou em espécie, de carácter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que o Sr. Mário António Coelho Lourenço, morador na Rua 

Diogo Meneses Ávila, nº 67, Vila das Lajes, concelho de Praia da Vitória, vem requerer 

a concessão de um apoio em espécie de material que tem como fim a adaptação de casa 

de banho para colmatar as dificuldades resultantes de recente AVC do requerente; --------  

 -------- Considerando que se verificam todas as condições de acesso ao apoio definidos 

pelo artigo 3º do Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, conforme 

parecer do Departamento de Ação Social da Cooperativa Praia Cultural em anexo a esta 

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

 -------- Considerando que o apoio solicitado está dentro dos limites de apoio previstos e 

dado tratar-se de um agregado familiar de casal idoso com comprovada carência 

económica; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se ao abrigo do artigo 3º do Regulamento Municipal do Fundo de 

Emergência Social, norma que prevê as condições de acesso ao apoio em causa, que a 
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Câmara Municipal delibere atribuir apoio em espécie, assumindo a aquisição do 

material supracitado no valor total de 260,51€ (duzentos e sessenta euros e cinquenta e 

um cêntimos) a ser adquirido à empresa Promotora, mediante celebração do respetivo 

contrato programa com o Sr. Mário António Coelho Lourenço.” -----------------------------  

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

 

 

 -------- (07/08) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO - MARIA CELESTINA BORGES MARTINS DINIS: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/366, datada de 8 de abril em curso, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal do Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 

e/ou em espécie, de carácter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que a Sra. Maria Celestina Borges Martins Dinis, vem requerer a 

concessão de um apoio em espécie na aquisição de uma máquina de lavar roupa, no 

valor de 239,99€ e de uma máquina de lavar louça, no valor de 339,99€, perfazendo, o 

apoio solicitado, o valor total de 579,98€ (quinhentos e setenta e nove euros e noventa e 

oito cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que se verificam todas as condições de acesso ao apoio definidos 

pelo artigo 3º do Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, conforme 

parecer do Departamento de Ação Social da Cooperativa Praia Cultural em anexo a esta 

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

 -------- Considerando que o apoio solicitado está dentro dos limites de apoio previstos e 

dado tratar-se de um agregado familiar constituído por um casal idoso com comprovada 

carência económica e cujo pedido surge no seguimento de danos causados por catástrofe 

natural; -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se ao abrigo do artigo 3º do Regulamento Municipal do Fundo de 

Emergência Social, norma que prevê as condições de acesso ao apoio em causa, que a 

Câmara Municipal delibere atribuir o apoio em espécie, assumindo a aquisição dos bens 

supracitados no valor total de 579,98€ (quinhentos e setenta e nove euros e noventa e 

oito cêntimos), a ser adquirido à empresa José Tomás da Cunha & Filhos, Lda., 

mediante celebração do respetivo contrato programa com a Sra. Maria Celestina Borges 

Martins Dinis.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/08) PRAIA CULTURAL – COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA - ISENÇÃO DE TODAS AS 

TAXAS INERENTES ÀS FESTAS DA PRAIA 2019 – PROPOSTA: -------------------  
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 -------- Ofício n.º SAI/183/2019, datado de 28 de março findo, da Praia Cultural – 

Cooperativa de Interesse Público e Responsabilidade, Limitada, solicitando a isenção de 

todas as taxas inerentes às Festas da Praia 2019, que decorrem de 2 a 11 de agosto. -------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/427, datada de 10 de maio abril corrente, do Sr. 

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

 -------- “A Cooperativa Praia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e 

Responsabilidade Limitada, solicita a isenção de todas as taxas inerentes às Festas da 

Praia 2019”, que decorrem de 02 a 11 de agosto próximo. -------------------------------------  

 -------- Tendo em conta o disposto na alínea c), do nº2, do artigo 5º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal poderá isentar o 

pagamento de taxas às associações ou fundações culturais, sociais, religiosas, 

desportivas ou recreativas legalmente constituídas, relativamente aos atos e factos que 

se destinem à prossecução de atividades de interesse público municipal, desde que 

beneficiem de isenção ou redução de IRC, o que deverá ser comprovado mediante a 

apresentação do competente documento e às cooperativas, suas uniões, federações e 

confederações, desde que constituídas, registadas, e funcionando nos termos da 

legislação cooperativa, relativamente às atividades que se destinem à realização dos 

seus fins estatutários, nos termos da alínea d) do mesmo número e artigo. ------------------  

 -------- Proponho nos termos do disposto no Regulamento supra mencionado que se 

isente a Cooperativa Praia Cultural do pagamento das referidas taxas.”----------------------  

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

 

 

 -------- (09/08) PROCESSO N.º 07/2019/18 – JOSÉ GABRIEL BORGES MENDES 

– OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO – REABILITAÇÃO DE 

EDIFÍCIO – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

REFERENTE À OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: ----------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 5 de abril corrente, de José Gabriel Borges Mendes, 

solicitando a isenção do pagamento das taxas relativas à ocupação da via pública com 

carrinha para depósito de materiais, na Rua da Graça, n.ºs 6-10, desta freguesia e 

concelho, ao abrigo da alínea i), do n.º 1, do art.º 6.º, do Regulamento Municipal de 

Taxas e Outras Receitas da Urbanização e Edificação, tendo em conta que o prédio em 

causa se encontra no centro histórico e núcleo consolidado da freguesia de Santa Cruz. --  

 -------- Informação datada de 5 de abril corrente, da Secção de Obras Particulares – 

Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Serve a presente para informar que, no âmbito do pedido de obras isentas de 

controlo prévio, sito na Rua da Graça, n.º 6, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, 

veio o José Gabriel Borges Mendes, NIF 164 850 775, solicitar a V. Ex.ª a isenção do 

pagamento de todas as taxas referentes ao pedido de ocupação da via pública com 

carrinha para depósito de materiais, com 10m de comprimento por 3m de largura, pelo 

período de 5 meses, ao abrigo da alínea i), do n.º 1, do artigo 6.º, Regulamento 

Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação, tendo em conta que o 

prédio em causa se encontra no centro histórico e núcleo consolidado da freguesia de 

Santa Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Assim e face ao exposto, pode o presente pedido ser remetido a Reunião de 

Câmara para aprovação.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

das taxas em apreço, conforme solicitado e nos termos e fundamentos da 

informação da Secção de Obras Particulares – Setor de Atendimento. -----------------  

 

 

 -------- (10/08) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO - ACADEMIA DO 

BACALHAU DA ILHA TERCEIRA - TRANSPORTE DE CONTENTOR - 

MOÇAMBIQUE: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/561, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- “A Academia do Bacalhau da Ilha Terceira solicita apoio financeiro deste 

Município para fazer face às despesas de transporte com o envio de um contentor de 40 

pés da ilha Terceira para Maputo, Moçambique. -------------------------------------------------  

 -------- 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 a Academia do Bacalhau da Ilha Terceira é uma associação 

sem fins lucrativos que tem como missão encorajar e desenvolver laços de amizade, 

cooperação e confraternização, assim como, concretizar ações de solidariedade e de 

assistência moral e material a pessoas e instituições mais carenciadas; ----------------------  

 -------- Considerando a situação de emergência social que decorre em Maputo, 

Moçambique, resultante das intempéries do passado mês de março, das quais resultou 

um desastre humanitário sem precedentes, naquele País de Língua Portuguesa, e que 

tem conduzido a uma manifestação de solidariedade à escala global; ------------------------  

 -------- Considerando que no desenvolvimento das suas ações de solidariedade e a 

pedido da Academia do Bacalhau de Maputo, a Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, 

diligenciou uma campanha de sensibilização e apoio social à Casa do Gaiato de Maputo, 

que envolveu toda a população da Ilha Terceira, inclusive alguns órgãos autárquicos 

locais;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o custo associado ao transporte de um contentor de 40 pés, a partir 

da Ilha Terceira com destino ao porto de Maputo, contendo os bens angariados pela 

Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, para o qual foi solicitado a colaboração 

financeira de diversas entidades públicas e privadas; --------------------------------------------  

 -------- 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 no valor de 

1500,00€ (mil e quinhentos euros), mediante celebração do respetivo contrato programa 

com a Academia do Bacalhau da Ilha Terceira. --------------------------------------------------  

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2019.” -----------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola declarou que os Vereadores do Partido Social 

Democrata se abstêm na votação e que, atendendo exatamente à situação financeira do 

Município, o PSD se abstém em tudo o que sejam apoios extraordinários. ------------------  

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

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

 

 

 ---------- 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: _________________________________________ 
 


