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ATA Nº 10   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE MAIO DE 2019  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel da Silva Borges, em 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Fernandes Nobre de Castro. --------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, no edifício da 

Casa do Povo das Fontinhas, sita à Estrada Municipal, freguesia das Fontinhas, 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, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de 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 justificadas as 

faltas 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia das Fontinhas, Paulo Sousa, interveio 

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

recebendo os seus munícipes, e inteirando-se dos seus problemas e anseios. ----------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente tendo em conta a tragédia que 

ocorreu na freguesia das Quatro Ribeiras, no passado dia catorze de maio, apresentou 

um Voto de Pesar, de iniciativa de todo o elenco camarário, do seguinte teor: --------------  

 -------- “Na passada terça-feira, 14 de maio, às 20h29, registou-se uma tragédia na 

Freguesia das Quatro, Ribeiras decorrente do despiste de uma viatura e sucessivo 

atropelamento múltiplo da procissão de velas, que vitimou duas habitantes daquela 

freguesia e feriu 15 pessoas. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para o local deslocaram-se 24 bombeiros, 11 veículos, a equipa do SIV, agentes 

da Polícia de Segurança Pública, o Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da 

Vitória e uma equipa de apoio psicossocial. ------------------------------------------------------  

 -------- Nesse momento de consternação e ferida social e psicológica, é de elogiar a 

atuação da população das Quatro Ribeiras, pela serenidade e apoio às vítimas do 

acidente, revelando enorme e exemplar espírito de solidariedade num episódio trágico. --  

 -------- É justo também destacar o profissionalismo, dedicação e esforço na reação 

rápida e pronta a este desastre por parte dos Bombeiros da Praia da Vitória e de Angra 

do Heroísmo, agentes da PSP e elementos do Serviço Regional de Proteção Civil. --------  

 -------- Nesse âmbito, a Câmara Municipal da Praia da Vitória emite um Voto de Pesar 

pelas vítimas do acidente, endereçando sentidas condolências às famílias enlutadas, 

numa mensagem de ânimo neste momento de consternação.” ---------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar em apreço. -------  

 -------- Ainda sobre esta ocorrência o senhor Presidente salientou que no dia do acidente 

esteve no local, bem como a Vereadora Raquel Borges e o Chefe de Gabinete da 

Presidência, sendo que em termos de Serviço Municipal de Proteção Civil não houve 

necessidade de atuação mais operacional, ou seja, a única intervenção operacional que 

este Serviço fez foi ao nível da limpeza do lixo que ficou no local, após todas as 

operações quer dos Bombeiros Voluntários quer da Polícia de Segurança Pública. --------  

 -------- Registou também a excelente prestação dos Bombeiros Voluntários da Praia da 

Vitória e de Angra do Heroísmo. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Deu ainda conhecimento de manifestações de pesar, por escrito, pela ocorrência, 

por parte do líder dos Açores do Partido Social Democrata, da Câmara Municipal do 

Nordeste e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, para além dos 

contatos diretos do senhor Secretário Regional da Saúde, da senhora Secretária Regional 

da Solidariedade Social, que foram acompanhando a situação em termos de 

comunicações, ao longo da noite. -------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola lamentou o sucedido, lamentou as duas vítimas 

mortais e fez votos para que os feridos se restabeleçam o mais rapidamente possível. -----  

 -------- Salientou que a questão nesta ocorrência consiste em perceber de que forma o 

Município pode atuar, para evitar este tipo de situação, por exemplo ter um mecanismo 

de alerta às comissões de igreja. --------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida deu como exemplo uma situação ocorrida na vila das Lajes em que 

durante um cortejo de coroação do Espírito Santo, em simultâneo, decorria uma prova 

de ciclismo que estava acompanhada pela Polícia de Segurança Pública, e salientou que 

como esta prova até estava licenciada pelos Municípios, porventura poderia ser 

realizada noutro dia que não coincidisse com os cortejos do Espírito Santo, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde esclarecido que nessa prova não havia possibilidade de 

alternativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que nestes casos tem de haver uma 

preocupação, por parte do Município, aquando da emissão da licença em tentar perceber 

se coincide com estes eventos tradicionais. -------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que essa prova não foi organizada pelo 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que o Município ao emitir licença para estas 

provas deverá ter em conta os eventos tradicionais, no entanto, evidentemente, que a 

ocupação da via pública sem solicitação de licença responsabiliza as pessoas que 

ocupam a via pública, sem a devida autorização. ------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta matéria o senhor Presidente salientou que o que se pode fazer, nestas 

situações, localmente ou a nível regional, é sensibilizar, para além de outras questões 

que não estão relacionadas com pessoas mas que também criam perigo na via pública e 

que também a lei responde às mesmas, como por exemplo a mudança do gado nas vias. 

Assim, este pode ser um alerta para se começar a fazer um trabalho de sensibilização. ---  

 -------- Referiu, ainda, que teve conhecimento após esse acontecimento, que até foi 

público, que todas as paróquias haviam sido informadas, por parte da Diocese, da 

obrigatoriedade dos párocos e das comissões fabriqueiras comunicarem a realização 

desses eventos às Câmaras Municipais, sendo que nessa declaração é dito que a Câmara 

Municipal é que decide, no entanto, não é bem desse modo porquanto à semelhança de 

qualquer pedido recebido pela Câmara Municipal é solicitado parecer da Polícia de 

Segurança Pública. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se os Impérios requerem licença para os 

oito domingos de Espírito Santo, ao que o senhor Presidente respondeu negativamente e 

acrescentou que a única licença que solicitam é para o fogo. ----------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente fez uma síntese da visita oficial, da Câmara 

Municipal, às comunidades da diáspora. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, no seu entender, essa visita deve cumprir 

dois aspetos, designadamente a proximidade aos emigrante e também alguma 

atratividade económica para o Concelho. ---------------------------------------------------------  
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 -------- Questionou quantas pessoas se deslocaram no âmbito dessa visita e quais foram 

os custos provenientes da mesma, tendo o senhor Presidente respondido que da parte da 

Câmara foram seis pessoas. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao orçamento da viagem salientou que não podia precisar o seu 

valor total, no entanto, posteriormente poderia dar essa informação. -------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que por conta desse orçamento são incluídas viagens, a serem 

utilizadas até ao final do ano, sorteadas em cada um dos convívios, bem como dois 

bilhetes para a tourada de praça e duas pulseiras, pelo que no global são onze passagens 

aéreas, seis das pessoas que fazem parte da comitiva da Câmara e cinco passagens 

sorteadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou que posteriormente poderia apresentar o orçamento total, incluindo 

os valores das ofertas institucionais. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que a sua questão tinha a ver com o facto de 

se tornar esta situação pública, para se evitar especulação sobre o assunto uma vez que 

está em causa dinheiro público. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que não incluindo o valor das passagens 

sorteadas, este deve ser dos anos que teve menos custos, porquanto no local onde 

fizeram o maior período de estadia ficaram em casas particulares. ----------------------------  

 -------- Ainda sobre esta viagem o Vereador Rui Espínola disse que no que se refere à 

promoção, e tendo em consideração o que foi dito antes da viagem, pelo que se viu e 

ouviu durante esse período, a promoção da Festa da Praia foi o “chavão”, ou seja, todo o 

elenco de animação que foi programado para ir às comunidades foi centrado nas Festas 

da Praia, o que contraria um pouco o discurso do senhor Presidente antes de ir na 

viagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão o senhor Presidente clarificou que a parte da promoção 

oficial da Câmara Municipal é aquilo que diz, aquilo que o senhor Vice-Presidente diz, 

e até consta num prospeto que foi distribuído durante a viagem que fala das festas em 

todas as freguesias, Festas da Praia, empresas marítimo-turísticas, entre uma série de 

outras questões. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à animação disse que quando é escolhida uma animação não é, 

como obviamente não podia deixar de ser, imposta qualquer questão de limitação 

temática, de liberdade de expressão, ou o que quer que seja, mas é sim uma opção de 

absoluta responsabilidade de quem fez a animação. Assim sendo, a animação não 

colocou em causa aquilo que disse sobre a promoção, porquanto a promoção é aquela 

que é a oficial, feita pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente acrescentou que a única altura que se falou nas Festas 

da Praia foi na parte da animação, porquanto de tudo o que se falou, para além da 

animação, não tinha nada a ver com as Festas da Praia. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é a expetativa, do ponto de vista do 

retorno económico, dessa viagem, ao que o senhor Presidente respondeu que, do ponto 

de vista do retorno económico, existem duas questões laterais, designadamente o 

investimento global que apesar de não se conseguir dados objetivos, mas pelo que se 

aperceberam é um crescente investimento de emigrantes da diáspora, em especial da 

zona de São José. Do ponto de vista do turismo, principalmente da zona da Califórnia 
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tiveram a perceção de muita gente visitar a ilha Terceira, apesar dos problemas que tem 

havido com a SATA, no entanto, parece que para este ano as coisas estão bastante 

positivas, pelo que se espera que a operação decorra sem incidentes. ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que relativamente às viagens dos emigrantes à 

ilha Terceira, efetivamente as viagens para a América do Norte e para o Canadá estão a 

ser concentradas em São Miguel, ou seja, aos poucos o Governo Regional vai fazendo 

um “hub” em São Miguel e a ilha Terceira tem vindo a ficar para trás, por exemplo, 

basta comparar as viagens para os Estados Unidos da América e para o Canadá entre 

São Miguel e a Terceira para se perceber que existe uma disparidade enorme que não se 

justifica, pelo que as queixas dos nossos emigrantes têm a ver com esta situação de 

quererem chegar à Terceira e não o conseguirem e, ao conseguirem, é com valores 

muito elevados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta questão o senhor Presidente referiu que estão 

extremamente preocupados com a operação da SATA – Air Açores no período de verão, 

e já fizeram chegar, a quem de direito, essas preocupações.------------------------------------  

 -------- No que se refere ao voo Oakland disse que ficou com a ideia de que a operação 

deste ano estava mais organizada do que o ano passado. ---------------------------------------  

 -------- Quanto ao voo de Boston salientou que partilhava da opinião do Vereador Rui 

Espínola, inclusivamente já fez declarações públicas sobre essa matéria, do diferencial 

dos voos entre Terceira e Boston e Ponta Delgada/Boston ou Ponta Delgada/Toronto. 

No entanto, pela experiência que teve no voo entre Boston e Ponta Delgada a taxa de 

ocupação era elevada. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que a sua questão não tem a ver com o facto 

dos voos irem para Ponta Delgada, desde que haja ligações frequentes para as outras 

ilhas, mas o problema é que isto não está a acontecer e essa política dos transportes está 

a prejudicar a ilha Terceira e a Praia da Vitória. -------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o senhor Presidente, no âmbito da visita do executivo à freguesia das 

Fontinhas, referiu que uma das prioridades, neste momento, e com a subida de divisão 

do Grupo Desportivo das Fontinhas, tem reunido com a Direção do Grupo Desportivo 

bem como com os responsáveis pelo plantel desportivo, como vão iniciar a época 

desportiva, oficialmente, a onze de julho, é ter as infraestruturas operacionais. A parte 

do sintético tem tudo o que é necessário para ficar devidamente licenciado, tem de haver 

sim uma alteração das linhas, ou seja, é necessário alargar um metro nas laterais, e 

cinquenta centímetros nas finais. Em relação aos balneários vai-se proceder a uma 

remodelação, em termos de pintura, mobiliário, de modo a tornar o espaço mais 

acolhedor. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao campo também haverá uma intervenção ao nível das redes e de 

toda a estrutura, sendo que toda essa intervenção tem caráter de urgência, pelo que após 

a preparação dos equipamentos destinados à época balnear, a prioridade será a 

preparação do campo das Fontinhas, de modo a ter tudo pronto até ao dia onze de julho.  

 -------- O Vereador Rui Espínola deu os parabéns à equipa do Grupo Desportivo das 

Fontinhas, e à freguesia das Fontinhas que vai ver melhoradas as suas infraestruturas no 



 

 
Ata nº 10/2019 Página 6 de 14 
 

 

 

 

campo de futebol, fazendo votos que o executivo consiga ter tudo concluído até onze de 

julho. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto, realçou que isto não impede a resolução das questões das Fontinhas, 

que estão pendentes há muito tempo e para as quais não houve solução no último ano, 

destacando a Canada do Chico Laranjo que está pendente para ser asfaltada há mais de 

um ano, e questionou quando é que vai ser asfaltada, tendo o senhor Presidente 

respondido que a Canada do Chico Laranjo nunca esteve para ser asfaltada mas sim para 

receber um pavimento, sendo que quando a empresa esteve no local para fazer a 

intervenção os moradores entenderam que não pretendiam aquele tipo de pavimento e 

solicitaram outro tipo de intervenção, pelo que a Câmara teve de suspender essa parte da 

empreitada e reformular o projeto conforme foi solicitado pelos moradores. Entretanto, 

e após essa reformulação já houve mais reformulações com a questão dos ramais e 

agora de uns muros que pretendem ceder e vai ser necessário alterar novamente. Como 

a empresa que está com essa obra tem a seu cargo outras duas obras do Município, que 

também estão atrasadas, quando terminar uma dessas obras vai para a Canada do Chico 

Laranjo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, esclareceu que a partir do momento que se alterou o tipo de 

intervenção, em termos de contratação pública, obrigou a mudar todo o procedimento, 

sendo que para além disso a empresa também não estava preparada, porquanto o tipo de 

intervenção e materiais são distintos. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na altura das enxurradas, nas Fontinhas, o 

senhor Presidente numa das suas afirmações disse que estava muito preocupado com as 

linhas de água que circulavam na Freguesia, inclusivamente havia falado com a senhora 

Secretária Regional sobre essa matéria, e questionou, até ao momento, o que foi feito 

relativamente a essa situação, tendo o senhor Presidente respondido que, conforme disse 

na altura, foi solicitado à Secretaria Regional do Ambiente um estudo de todas as linhas 

de água, para se perceber que tipo de intervenção deve ser feita, como deve ser feita e o 

que deve ser feito, no entanto, não teve mais resposta da Secretaria Regional. Nessa 

altura, o gabinete de Proteção Civil identificou onde é que estavam os problemas, fez-se 

o diagnóstico que foi remetido para a Secretaria Regional, tendo-se ficado a aguardar o 

resultado desse trabalho, mas não fez mais o ponto de situação dessa matéria, pelo que 

se comprometeu com o senhor Presidente da Junta de Freguesia em fazer o ponto de 

situação e, posteriormente, remeter para conhecimento da Junta de Freguesia. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que essa deve ser das maiores preocupações da 

freguesia das Fontinhas, exatamente porque interditou a circulação no eixo principal da 

Freguesia, e o mesmo se passa, por exemplo, em relação à Canada do Coxo, situação 

também preocupante, sendo que anteriormente se falou na necessidade de ser criada, no 

local, uma bacia de retenção, pelo que questionou o que foi feito sobre essa matéria. O 

senhor Presidente respondeu que na altura a Junta de Freguesia é que referenciou essa 

situação, dizendo que, eventualmente, aquilo não acontecia no passado e que isso 

acontecia devido a umas alterações nuns terrenos da Força Aérea, para se averiguar 

junta da Força Aérea. Averiguou-se junto da Força Aérea, contudo no ofício que se 

enviou só se referiu para fazerem algum tipo de intervenção, como não existe um 

estudo, nem projeto, não se disse que tipo de intervenção deveria ser feito, sendo que a 
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Força Aérea respondeu que fez uma intervenção, que se desconhece. No entanto, 

enquanto não tiverem esse trabalho de levantamento do que deve ser feito, do ponto de 

vista da Direção Regional do Ambiente, o Município não tem forma de intervir. ----------  

 -------- Terminou dizendo que esse trabalho foi solicitado, porém ainda não se recebeu 

resposta, pelo que terá de se averiguar qual o ponto de situação. ------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual o ponto de situação da requalificação 

da Rua Nova, ao que o senhor Presidente respondeu que essa intervenção será feita 

quando tiver previsão no orçamento. ---------------------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que no mesmo local existe uma casa que é 

camarária, que tem uma ligação para a ribeira, e questionou se essa intervenção será 

contemplada no mesmo projeto, tendo o senhor Presidente respondido negativamente, 

acrescentando que são questões distintas, ou seja, está em causa uma intervenção no 

leito da ribeira e essa habitação quando foi adquirida foi nuns contornos muito 

particulares, sendo que a preocupação do executivo é referente a duas habitações de 

privados que quando chove abundantemente os moradores têm dificuldades em aceder 

às habitações. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a Vereadora Raquel Borges já se deslocou ao local para 

averiguar se é possível fazer um projeto, para solicitar o parecer da Direção Regional do 

Ambiente, no entanto, entendem fazer um acesso secundário, que não pela ribeira, essa 

é uma matéria da responsabilidade dos proprietários, e apesar da Câmara poder ajudar, 

vai ser uma intervenção muito dispendiosa.-------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que a questão é em dar resposta aos anseios 

das freguesias, porquanto este é o segundo ano que o executivo está a percorrer as 

freguesias, com a realização das reuniões camarárias em todas elas, apesar de não terem 

a aderência pretendida mas também continua sem se dar respostas concretas e sem 

atender às pretensões mais básicas que afetam os cidadãos, sendo que, na sua opinião, 

está na altura de se dar resposta a estas situações. -----------------------------------------------  

 -------- Sobre esta matéria o senhor Presidente discordou da opinião do Vereador Rui 

Espínola porquanto existem assuntos que pela sua natureza são mais demorados, que 

carecem de responsabilidades de outras entidades e das melhores soluções técnicas, 

existem assuntos que já estão resolvidos e que não são falados, mas se for intenção, 

poderá passar a fazer-se um relatório não só daquilo que está pendente, mas também de 

tudo o que foi resolvido bem como de tudo o que surgiu entretanto e foi resolvido. -------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que essa não é a intenção, sendo que todas as 

questões que coloca, por onde vão passando, o ano passado teve uma resposta e este ano 

mantém-se a mesma resposta. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou que também se congratula com algumas questões, por exemplo, com 

as obras de requalificação do centro da Praia, que no seu entender foram importantes, no 

entanto, alertou para um aspeto que entende que não está bem, relativamente ao 

pavimento da Rua do Hospital e da Rua Constantino José Cardoso, pelo que seria 

importante que a empresa a quem foi adjudicada a obra corrigisse essa situação. ----------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola abordou ainda a obra de requalificação do parque 

infantil do centro da Praia que, na sua perspetiva, foi uma boa iniciativa em remodelar 
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aquele espaço que já necessitava de uma intervenção e questionou quais foram os 

critérios de colocação dos equipamentos, ou seja, porquê aquele tipo de equipamento ou 

se houve algum critério, tendo o senhor Presidente respondido que o objetivo foi 

remodelar toda aquela zona, sendo que é intenção intervir no skate parque porque 

também está a necessitar de intervenção. ----------------------------------------------------------  

 -------- Em termos dos equipamentos o senhor Presidente esclareceu que os mesmos 

estão de acordo com o orçamento que estava previsto para a intervenção, em que a 

alteração mais significativa foi nas bases de betão para se consolidar as borrachas. -------  

 -------- Concluiu dizendo que o objetivo, a médio prazo, é fazer crescer toda aquela área 

para ser não só desportiva e infantojuvenil mas crescer em termos de todos os 

equipamentos naquela área. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que levantou esta questão porque tem sido 

abordado sobre o assunto e gostaria de ver o mesmo esclarecido, sendo que a questão 

dos equipamentos parece uma questão de somenos importância, mas para quem tem 

crianças e frequenta o parque é uma questão importante. Pelo que percebe aqueles 

equipamentos foram pensados para uma determinada faixa etária e não foram pensados 

para diferentes faixas etárias, ou seja, na sua opinião, perdeu-se a oportunidade de 

reformular aquele espaço de forma correta, atendendo a todas as faixas etárias das 

crianças. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que aqueles equipamentos foram pensados para crianças mais 

pequenas, porém, se vai haver outros espaços para outras faixas etárias tudo bem mas se 

vai ficar só daquele modo então poderia ter-se atendido a uma variedade diferente para 

satisfazer, minimamente, todas as faixas etárias. -------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a essa situação o senhor Presidente esclareceu que o objetivo é 

no sentido de fazer crescer aquela zona e ter outro tipo de equipamentos. -------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/10) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 28 de maio em curso, de Cláudia Fagundes Martins, 

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

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

estar presente na reunião do dia 20 de maio 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. ---------------  
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 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/10) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI FERNANDES NOBRE DE CASTRO: ---------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 20 de maio corrente, de Rui Fernandes Nobre de 

Castro, 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 20 de maio de 2019, pelo que será 

substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

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

 

 

 -------- (03/10) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

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

 -------- Requerimento datado de 10 de maio corrente, 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 de 2 dias de férias de 13 a 

14 de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/10) RELATÓRIO FINAL REFERENTE À CONCESSÃO, POR 

CONCURSO PÚBLICO, DA EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO 

DOS BISCOITOS: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relatório Final datado de 3 de maio corrente, do Júri do Concurso Público para a 

concessão, por concurso público, da exploração do Parque de Campismo dos Biscoitos, 

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

 -------- “Aos três dias do mês de maio do ano dois mil e dezanove, pelas dez horas, 

reuniu o Júri do Procedimento, composto por Vereadora Raquel Lemos Borges, na 

qualidade de Presidente, Chefe de Divisão Madail Ávila e Engenheiro Paulo Nunes, na 

qualidade de vogais, com o objetivo de se proceder à elaboração do relatório final das 

propostas, nos termos e para os efeitos previstos no Código dos Contratos Públicos. ------  

 -------- Procedeu-se à audiência prévia dos interessados, tendo-lhes sido remetido o 

Relatório Preliminar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Durante o respetivo prazo estabelecido para a audiência prévia dos interessados, 

verificou-se um recurso, por parte da concorrente Janete Marisa da Silva Dias, para uma 

nova análise à pontuação atribuída à experiência de cada participante. -----------------------  

 -------- Nesta sequência, o júri esclarece o seguinte: ---------------------------------------------  

 -------- Pelo caderno de encargos, pretende-se classificar entre outros critérios, a 

Experiência profissional e pessoal na exploração duma infraestrutura desta natureza, 

critério este alvo de recurso. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A empresa Moutain Intuition Lda., é uma empresa recentemente registada, em 

que a sócia gerente, Raquel Toste Coelho, fez parte da equipa que durante 4 anos 

explorou o Parque de Campismo dos Biscoitos.--------------------------------------------------  

 -------- Foi nesta base da sua experiência profissional e pessoal, e dado o desempenho 

demonstrado e feedback positivo dos utilizadores, o júri considera a pontuação atribuída 

correta e justificada. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- À cautela, mesmo que assim não fosse, o que apenas por mera hipótese de 

raciocínio se admite, então ambos os concorrentes teriam de ser considerados em pé de 

igualdade, pois ambos teriam de ser considerados inexperientes nessa área específica de 

exploração de parques de campismo, pelo que a concorrente Moutain Intuition Lda., 

ficaria sempre em primeiro lugar. ------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o exposto e comprovado, o Júri delibera unanimemente, manter 

o teor e a conclusão do Relatório Preliminar, apresentando a proposta mais vantajosa, 

satisfazendo os objetivos pretendidos no respetivo Caderno de Encargos, propondo 

assim, a adjudicação da concessão de exploração do parque de campismo dos Biscoitos 

a: ------  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Moutain Intuition Unipessoal Lda., com uma renda mensal de € 300,00 

(trezentos euros) nos meses de época alta e €50,00 (cinquenta euros) nos meses de 

época baixa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para sequência do estipulado no n.º 3 do artigo 148º do Código da Contratação 

Pública, o Júri do procedimento envia o Relatório Final, juntamente com o Relatório 

Preliminar e demais documentos que compõem o processo de concurso, à Vereadora 

com competência delegada, para que, caso concorde enviar para reunião do órgão 

competente para a decisão de contratar, decida em conformidade. ----------------------------  

 -------- De acordo com o prescrito no n.º 4 do citado artigo e Decreto-Lei cabe à Câmara 

Municipal decidir a aprovação da proposta contida neste relatório final, nomeadamente 

para efeitos de adjudicação. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- E nada mais havendo a tratar foi elaborado o presente Relatório Final que vai ser 

devidamente assinado por todos os membros deste Júri.” --------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de aprovação, nos termos do artigo 98.º, do Código dos 

Contratos Públicos a minuta de contrato (I-CMPV/2019/617) referente à “concessão de 

Exploração do Parque de Campismo da Freguesia dos Biscoitos – Praia da Vitória”. -----  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na altura da aprovação deste caderno de 

encargos disse que o mesmo, na sua opinião, era um “fato feito à medida” e na realidade 

isso veio a ser provado, exatamente porque ao atribuir uma pontuação de vinte e cinco 

por cento a quem tem experiência profissional, na gestão de parques de campismo, está 

claramente a restringir as hipóteses dos candidatos. ---------------------------------------------  

 -------- No âmbito dessa questão o senhor Presidente explicou que a questão da 

experiência, em quase toda a contratação pública, é fator de concessão. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou para quando está prevista a abertura do 

parque, tendo o senhor Presidente respondido que, após a assinatura do contrato, fica 

pendente da decisão do concessionário. -----------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório Final do 

Júri do Concurso Público para a concessão de exploração do Parque de Campismo 

dos Biscoitos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato 

referente à concessão de Exploração do Parque de Campismo em apreço. -------------  

 

 

 -------- (05/10) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO - MARIA DA CONCEIÇÃO DE MELO MOTA SILVA: -----------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/373, datada de 2 de abril findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº 234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando que a Sra. Maria da Conceição de Melo Mota Silva, moradora na 

Canada da Bernarda, nº 16, freguesia de Vila Nova, Concelho de Praia da Vitória, vem 

requerer o apoio do pagamento de renda mensal, pelo prazo de seis meses; -----------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne a maioria dos critérios 

cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º, à exceção do previsto 

na alínea d), que limita a atribuição do apoio a proprietários de prédio urbano ou fração 

habitacional; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 10º, alínea d), do Regulamento, 

o apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece no caso em apreço, 

porquanto se trata de uma família com comprovada carência económica; -------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto no artigo 10º, alínea a), do Regulamento 

de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, norma que 

prevê casos especiais de atribuição de subsídio, que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a atribuição de um apoio mensal, no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), 

pelo prazo de 6 meses, em apoio ao pagamento da renda devida pela requerente Maria 

da Conceição de Melo Mota Silva, com efeitos a partir do dia 1 de junho de 2019.” ------  

 -------- Sobre este ponto o Vereador Carlos Costa fez um enquadramento da situação. ----  

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

 

 

 ---------- (06/10) ASSOCIAÇÃO DO IMPÉRIO DAS CRIANÇAS DA PRAIA DA 

VITÓRIA - APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/657, datada de 15 de maio em curso, do Sr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regularizada, nesta data, conforme documentos que constam no Sector Financeiro e 

Tesouraria; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

relatório emitido pela comissão de análise, no valor de 240,00€ (duzentos e quarenta 

euros), bem como minuta do respetivo contrato programa, documentos que são parte 

integrante da presente proposta.” -------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/10) PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS 

DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E PRESTAÇÃO DE SOCORRO NAS ZONAS 

BALNEARES: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/667, datada de 15 de maio corrente, da Vereadora 

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

 -------- “Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto 

Legislativo Regional 16/2011/A de 30 de maio, o uso público balnear é assegurado 

através da constituição de zonas balneares às quais está associado um conjunto de regras 

com o objetivo de garantir a segurança e a sustentabilidade da sua utilização; --------------  

 -------- Considerando que de harmonia com o disposto no nº 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

54/2005, de 15 de novembro, as zonas balneares estão sob a administração de uma 

entidade de direito público encarregada da prossecução de atribuições de interesse 

público, a qual pode ser o município territorialmente competente; ----------------------------  

 -------- Considerando que o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional 

16/2011/A, de 30 de maio, estipula que o Município deve assegurar, nas zonas 

balneares, os serviços de vigilância, assistência e primeiros socorros a banhistas; ---------  

 -------- Propõe-se, com o objetivo de garantir a segurança, a vigilância e a prestação de 

socorro nas zonas balneares, de acordo com a legislação em vigor, que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, delibere estabelecer um Protocolo com a Associação 
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, nos termos da proposta 

que junto se anexa, no valor de 90 000€ (noventa mil euros).” --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quais são as condicionantes para a abertura 

dos balneários da Prainha, considerando que as pessoas frequentam aquela praia fora da 

época balnear, ao que o senhor Presidente respondeu que já se tentou várias hipóteses 

para manter aquele espaço mas não tem sido fácil encontrar uma solução, sendo que a 

solução mais viável seria em colocar um funcionários municipal, à semelhança do que 

acontece com as casas de banho públicas, no entanto, estão abertos a sugestões. -----------  

 -------- Sobre a proposta de protocolo o senhor Presidente referiu que a questão consiste 

em ter o número de nadadores salvadores suficiente para ter todas as zonas balneares 

seguras.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/10) ALTERAÇÃO DE TOURADA À CORDA NÃO TRADICIONAL 

QUE DECORRE NA ESTRADA PROFESSOR DR. SOUSA JÚNIOR, 

FREGUESIA DO PORTO MARTINS, PARA TOURADA TRADICIONAL - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/636, datada de 13 de maio corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o pedido da Junta de freguesia do Porto Martins, a intenção da 

Comissão de festas de Santa Margarida de 2019, que reflete a pretensão manifestada 

pela maioria dos habitantes da freguesia do Porto Martins no reconhecimento da 

tourada à corda não tradicional que decorre na Estrada Professor Dr. Sousa 

Júnior, aquando das festas de Santa Margarida do Porto Martins em tourada 

tradicional, cujos os limites são entre a canada do Luís Borreiro (exclusive) e o centro 

de férias da Santa Casa da Misericórdia; ----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a tourada a classificar está ligada a uma festividade da 

freguesia onde se pretende realizar; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que vai ser organizada exclusivamente por entidades cujo eventual 

fim lucrativo contribua, de modo direto, para essa mesma festividade; ----------------------  

 -------- Considerando que fazem prova de que a tourada já decorre há mais de quinze 

anos; --  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal submeta a presente proposta à Assembleia 

Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


