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ATA Nº 11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE JUNHO DE 2019  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos 

Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa. ---------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos 

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

de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Relativamente à última reunião de Câmara, designadamente no que se refere ao 

ponto “RELATÓRIO FINAL REFERENTE À CONCESSÃO, POR CONCURSO 

PÚBLICO, DA EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DOS BISCOITOS”, a 

Vereadora Raquel Borges esclareceu que o Vereador Rui Espínola referiu que o caderno 
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de encargos era um “fato feito à medida” porque era atribuída uma pontuação de vinte e 

cinco por cento a quem tem experiência profissional, no entanto, foi consultar os 

processos de concessão dos últimos anos, ou seja, dois mil e dez, dois mil e doze e dois 

mil e quinze, tendo constatado que as percentagens foram de cerca de trinta por cento, 

vinte por cento, sendo que no último processo foi também de vinte e cinco por cento. ----   

 

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

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que ao verificar a lista de beneficiários do 

Programa WIFI4EU, em que tinha havido uma candidatura de um projeto para os 

Biscoitos, constatou que a Praia da Vitória não ficou contemplada na primeira fase e, na 

segunda fase, ficou na lista de reserva, e questionou qual o ponto de situação, ao que o 

senhor Presidente respondeu que o Município candidatou o projeto na primeira fase não 

tendo sido contemplado, e candidatou-se na segunda fase tendo ficado na lista de 

reserva.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se, neste momento, já deram resposta se 

existe vaga na segunda fase, tendo o senhor Presidente respondido que, até esta altura, o 

Município aguarda resposta mas manteve-se a candidatura do projeto para os Biscoitos. -  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na última reunião de Câmara solicitou 

informação dos custos da deslocação aos Estados Unidos e Canadá, e questionou se essa 

informação já se encontra disponível, tendo o senhor Presidente respondido que a 

pessoa que ficou responsável por compilar essa informação ainda não apresentou o 

resultado final, no entanto, logo que tiver a informação disponível a mesma será 

presente a reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que se refere ao acesso à Alagoa na freguesia da Agualva, o Vereador Rui 

Espínola perguntou se está prevista alguma intervenção para aquele local, porquanto, o 

mesmo encontra-se em mau estado, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que 

acordou com o senhor Presidente de Junta da Agualva, que seria colocada bagacina 

nesse acesso, contudo o veículo que ia fazer esse serviço encontrava-se avariado, pelo 

que logo que seja possível será colocada bagacina nesse local. --------------------------------  

 

 -------- Sobre a limpeza da ribeira dos Fundões, o Vereador Rui Espínola perguntou se 

já foi feita essa limpeza, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que já foi feita a 

limpeza do muro que caiu e, nesta altura, aguarda-se por orçamento para a execução do 

muro. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se nessa limpeza também se contempla a 

zona superior da ribeira, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que não tem bem 

a certeza do local em causa mas que vai verificar qual é a situação. --------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que no ano passado foi feita limpeza na Rua 

dos Fundões e que essa limpeza era para ser mais profunda mas isso não aconteceu 

porque bloqueava o acesso a pastagens. -----------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que nesse local só há acesso a pastagens em 

duas zonas, sendo que a zona de que está a falar não é essa mas sim junto à ponte e que 

não prejudica em nada o acesso a pastagens, ao que o senhor Presidente esclareceu que 

acha que nessa parte está relativamente tranquilo, sendo que o problema que se coloca é 

em aprofundar a ribeira. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que, na intervenção que foi preparada no ano 

passado, com a Direção Regional do Ambiente, se incluía a intervenção para limpeza e 

desobstrução da ribeira por debaixo da estrada, o que obrigava a aprofundar a ribeira, 

questão essa que se coloca em todas as ribeiras. Naquele caso em concreto, o aprofundar 

da ribeira obriga necessariamente a que se deixe de ter acesso às pastagens. ----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, na sua opinião, até está a ser feito um bom 

trabalho no outro lado e que esse trabalho também poderia ser feito naquele local, no 

sentido de melhorar aquela situação. ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à estrada junto à pista, o Vereador Rui Espínola disse que uma 

parte da estrada foi requalificada e que, numa outra parte, ocorrem duas situações, sendo 

que uma delas tem a ver com a existência de caixas de esgotos abertas que são da 

responsabilidade da Praia Ambiente e que constituem um perigo para as pessoas que por 

ali circulam, situação que tem de ser corrigida o mais rapidamente possível; a segunda 

situação tem a ver com a necessidade de se colocar no local alguma bagacina ou outro 

tipo de material, no sentido de facilitar a vida aos agricultores que por lá transitam. 

Assim, questionou se, da parte da Câmara Municipal, existe alguma abertura no sentido 

de ajudar a resolver este problema. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, no que se refere às tampas de esgotos, é 

uma situação semelhante às que ocorrem em todo o concelho, ou seja, quando isso 

acontece, a Praia Ambiente é informada e resolve de imediato a questão, pelo que 

presume que já esteja resolvido. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à colocação de bagacina disse que esse é um apoio que a Câmara presta 

e que vai para além daquilo que são as suas competências, considerando que é uma via 

que não é da sua responsabilidade, pelo que, quando o dono da estrada solicita a 

colocação de inertes e havendo disponibilidade, a Câmara faz o transporte dos inertes. ---  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola deu os parabéns à Câmara Municipal pela dinamização 

do “Dia Mundial da Criança” e, ao contrário do que aconteceu pelo Carnaval e com 

outros eventos, este, efetivamente, correu muito bem. ------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins também elogiou a forma como decorreu esse 

evento e sugeriu que o mesmo se repita no futuro. -----------------------------------------------  

 

 

 

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

 

 

 -------- (01/11) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  

 -------- Requerimento datado de 21 de maio findo, de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, 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 3 de junho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/11) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

DE FÉRIAS: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 20 de maio findo, de Raquel Lemos Borges, 

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 5 dias de férias, de 27 a 31 de maio de 2019. ----  

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

 

 

 -------- (03/11) CONTRATO DE: “CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DA LOJA Nº. 4, NO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA”: --------  

 -------- Presente, para efeitos de adjudicação, o Auto de Arrematação em hasta pública 

da Loja n.º 4 do Mercado Municipal da Praia da Vitória, datado de 26 de abril último, 

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

 -------- “Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano dois mil e dezanove pelas onze 

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

freguesia de Santa Cruz, deste concelho, conforme deliberação da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória de 25 de Março de 2019, reuniu a comissão composta por Conceição 

Lima, na qualidade de presidente da comissão, Ricardo Toste e Elizabeth Soares para a 

hasta pública da loja nº4 do Mercado Municipal da Praia da Vitória. -------------------------  

 -------- Compareceu uma única interessada, a senhora Fátima Romeiro Candeias, 

portadora do cartão de cidadão n.º 12256246 1ZY2, válido até 07.09.2019, contribuinte 

n.º 208817352, residente na Rua Padre João Lourenço da Rocha, n.º 25, freguesia de 

Cinco Ribeiras, concelho de Angra do Heroísmo, que apresentou uma proposta no valor 

de 55,00€, ao que acresce o Iva à taxa de 18%, o que perfaz o valor de 64,90€ (sessenta 

e quatro euros e noventa cêntimos), tendo-lhe sido adjudicado provisoriamente a 

concessão da loja supra identificada por esse mesmo valor. ------------------------------------  

 -------- Nesta data, foi paga a quantia de 16,23€ (dezasseis euros e vinte e três 

cêntimos), devendo o restante ser pago no ato da assinatura do contrato. --------------------  
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 -------- Não havendo mais nada a tratar e para constar se lavrou o presente auto que vai 

ser lido e assinado pelos membros da comissão e pelo adjudicatário provisório.” ----------  

 -------- Presente, para aprovação, de acordo com o disposto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos a minuta do contrato referente à concessão do Direito de Ocupação 

da Loja n.º 4, do Mercado Municipal em apreço, a qual faz parte integrante desta Ata. ---  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o motivo pelo qual era cobrado um 

valor tão elevado, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que existem valores 

mínimos por metro quadrado. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que nesses montantes se verifica uma redução 

de cinquenta por cento, aprovado já há algum tempo. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou a importância de ter aparecido uma pessoa 

interessada em concessionar uma loja do Mercado Municipal sendo que, no seu 

entender e apesar de ter havido uma redução de cinquenta por cento, ainda é um valor 

muito elevado atendendo à situação do Mercado Municipal e à situação do comércio na 

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou qual é o valor médio das rendas no 

centro da Cidade, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que ronda os 

quinhentos euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Auto de 

Arrematação da Loja n.º 4 do Mercado Municipal da Praia da Vitória. ----------------  

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

referente à concessão do Direito de Ocupação da Loja n.º 4, do Mercado Municipal 

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

 

 

 -------- (04/11) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS 

CONSOLIDADAS/CERTIFICAÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA 

VITÓRIA - ANO DE 2018: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Submete-se o presente Relatório e Contas Consolidadas à aprovação da Câmara 

Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, em conjugação com o artigo 75º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------  

 -------- Após a sua aprovação, o mesmo deve ser submetido a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 27 de maio findo, da Técnica Superior afeta ao Sector de 

Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Sandra Nunes, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- “Em anexo o Relatório das Contas Consolidadas de 2017 e a Certificação Legal 

das Contas Consolidadas do Grupo Autárquico relativamente ao ano de 2017, emitida 

pela SROC Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, Lda, nos termos do disposto na 

alínea e) do n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------  

 -------- De acordo com o n.º2 do artigo 76º da referida Lei, os documentos de prestação 

de contas consolidados são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de modo a 

serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante sessão ordinária do mês 

de junho do ano seguinte àquele a que respeitam.” ----------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto e o seguinte em simultâneo. ------------  

 -------- Seguidamente fez um enquadramento das contas consolidadas e respetiva 

certificação legal do Município da Praia da Vitória. ---------------------------------------------  

 -------- Quanto ao ponto cinco, proposta de suspensão do Plano de Ajustamento 

Financeiro aprovado no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local destacou que 

este é, naturalmente, o resultado de um trabalho de sustentabilidade que o executivo tem 

vindo a desenvolver e que permitiu chegar a esta deliberação, a qual considera histórica, 

na medida em que foi algo que originou muitas declarações sobre o assunto e 

considerando ainda que, na altura, o PAEL foi bastante discutido. Este Plano esteve em 

vigor durante vários anos, tendo o mesmo sido aprovado em reunião de Câmara de vinte 

e sete de setembro de dois mil e doze e em sessão da Assembleia Municipal de dois de 

outubro do mesmo ano, pelo que, chegar-se ao dia três de junho de dois mil e dezanove 

e suspender-se o Plano de Ajustamento Financeiro no âmbito do Programa de Apoio à 

Economia Local é, no seu entender, motivo de elogio ao Vereador Tiago Ormonde, 

responsável pela área financeira. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que ainda não é altura de se congratular o 

Vereador Tiago Ormonde, considerando que ainda não se sabe a resposta do recurso ao 

relatório do Tribunal de Contas. No âmbito desta situação, foi com alguma tristeza, que 

ouviu a declarações do senhor Presidente, aquando do Campeonato de Trauma, sobre a 

posição do Partido Social Democrata em relação a este assunto. ------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que arriscaria a dizer que, proferido da forma como o senhor 

Presidente o fez, o PSD estava contra a organização do Campeonato na Praia da Vitória, 

sem explicar o motivo, o que, na sua opinião, “roçou” até, um pouco, a desonestidade 

intelectual e não contribui em nada para o esclarecimento das pessoas relativamente a 

este assunto. Assim, vão manter exatamente a mesma posição até estarem esclarecidos 

sobre o que se passa nesta Câmara. -----------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao Relatório e Contas, questionou se está incluído o último 

empréstimo da Praia Ambiente. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu a Vereadora Cláudia Martins dizendo que, obviamente e de uma 

forma geral, terminar o ano com um resultado líquido de cento e quatro ponto trezentos 

e noventa e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos, é positivo, como o senhor 

Presidente destacou, e está num bom caminho; no entanto, os Vereadores do PSD 

deixam algumas notas negativas, designadamente quanto à dívida a fornecedores, que 

ascende a mais de um milhão de euros e ao aumento da dívida a terceiros, para além de 

outros pontos como, por exemplo, quando no Relatório se fala de quarenta e sete mil 

euros para despesas de investigação e desenvolvimento com o projeto de controlo de 

térmitas subterrâneas, questionando em que consiste este projeto. ----------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, na página dezoito, relativamente ao ativo bruto, se 

verifica um aumento do valor das imobilizações corpóreas nas rubricas “Terrenos e 

Recursos Naturais”, “Edifícios” e “Outras Construções e Infraestruturas”, e questionou 

o que está em causa, considerando que foi mais de seiscentos mil euros de aumento. -----  

 -------- Referiu ainda que na página vinte e quatro, designadamente, na rubrica “Outros 

custos e perdas extraordinárias”, se verifica um aumento de trinta mil para duzentos e 
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sessenta e cinco mil trezentos e vinte e dois euros que, no seu entender, é um aumento 

significativo e não sabe esse aumento a que se refere. ------------------------------------------  

 -------- Sobre as questões levantadas o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que no caso 

dos “Edifícios” e “Outras Construções” o valor até diminuiu, tendo em conta que 

também consta uma alienação de duzentos e tal mil euros. -------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que presume que esse aumento tem a ver com a 

compra e venda de terrenos e edifícios, nomeadamente do parque industrial das Lajes, 

dos terrenos das Pedreiras e algumas escrituras que possam justificar esse valor, no 

entanto, poderá verificar essa informação. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde referiu que nesses montantes inclui a Câmara 

Municipal, a Praia Ambiente e a Cooperativa Praia Cultural. ----------------------------------  

 -------- No que se refere ao projeto de controlo de térmitas subterrâneas, o senhor 

Presidente explicou que esse é um projeto que o Município tem em cooperação com a 

Universidade dos Açores, ao nível de uma térmita específica que só existe na Praia da 

Vitória, que justifica o valor avultado. Este é um projeto de investigação realizado pela 

Universidade em que o Município também suporta os custos, para além de uma parceria 

com o Governo Regional. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se existem resultados deste projeto ou 

se o mesmo é só de investigação, tendo o senhor Presidente respondido que existem 

resultados, designadamente no âmbito das armadilhas colocadas, existindo cada vez 

menos colónias.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a Universidade dos Açores é que faz o 

diagnóstico, o acompanhamento e a documentação dos resultados, sendo que, do ponto 

de vista operacional, o Município apenas acompanha os trabalhos, ou seja, intervindo 

somente quando é necessário mão-de-obra. -------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, depois de tudo o que foi dito pelos dirigentes do PSD, 

registava com muito agrado as expressões “contenção” e “estamos no bom caminho”, 

considerando que há um ano atrás foi dito precisamente o contrário. -------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins deixou registado que as suas declarações são 

efetuadas tendo exatamente em consideração este Relatório, ou seja, tendo lido este 

documento e se o resultado líquido do exercício de dois mil e dezoito é este, então, na 

sua opinião, a Câmara está no bom caminho mas apelou à contenção das congratulações 

exatamente porque desconhecem tudo o resto e o que está por detrás disto, razão pela 

qual entende que não têm motivos para congratular ninguém. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola sugeriu que se separasse a discussão dos dois pontos, 

tendo em conta que o ponto número cinco se refere à Câmara Municipal e o ponto 

número quatro às contas consolidadas do Município, ou seja, de todas as entidades em 

que o Município tem participação maioritária. ---------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao Relatório e Contas Consolidadas proferiu que não tem essa 

visão otimista do senhor Presidente, desde logo, porque, como é sabido, o 

endividamento não desaparece, ou seja, este Município, há muito tempo atrás, criou 

uma série de endividamento, através de uma empresa chamada Praia em Movimento e 

tem vindo aos poucos, após os alertas do Tribunal de Contas e do PSD, a integrar esse 
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património no Município e, consequentemente, o passivo que diz respeito a esse 

património/ativo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a segunda questão é que tem havido uma estratégia 

deliberada para ir diminuindo o endividamento da Câmara Municipal de médio e longo 

prazo, porque quando se paga as prestações e não se contratam novos empréstimos o 

endividamento, efetivamente, vai diminuindo, mas no endividamento das entidades 

participadas nas quais o Município tem maioria, como são o caso da Praia Ambiente e 

da Cooperativa Praia Cultural, o valor do endividamento de médio e longo prazo, tem 

disparado e isso porque a Cooperativa Praia Cultural adquiriu, como todos sabem, num 

processo conturbado e muito pouco transparente, a Academia de Juventude, sendo que 

nestes documentos não consta a aquisição dos imóveis aprovada na sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, de vinte e oito de dezembro de dois mil e 

dezoito. Assim, este balanço consolidado, na realidade, não consolida tudo, primeiro, 

porque não constam os dois vírgula seis milhões de euros da Praia Ambiente, pelo que o 

passivo é maior; segundo, porque existe uma série de imóveis que são deste Município e 

que estão fora do âmbito do mesmo, os quais têm de voltar para o Município, 

concretamente o multi-serviços da Agualva, o multi-serviços do Porto Martins e o 

pavilhão de Artes Marciais, sendo que alguns dos imóveis estão ainda na empresa Praia 

em Movimento, não se sabendo como é que isso está a ser pago, mas os imóveis em 

questão foram realizados com o dinheiro dos munícipes e foram pagos, durante muitos 

anos, pelos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que as contas consolidadas devem abranger todas essas 

questões mas isso não acontece. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao ativo disse que, evidentemente, se estão a ser adquiridos imóveis, o 

ativo aumenta, mas a questão é que o Município não é uma empresa e não se pode olhar 

para estas contas e dizer que existe um ativo no valor de noventa milhões de euros 

porque, no entanto e se acontecer um problema grande, à Câmara Municipal não é 

possível vender estes ativos. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto realçou que não tem essa visão tão otimista como a do senhor 

Presidente e do seu executivo. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão do endividamento de curto prazo, disse que também 

não tem uma visão positiva dessa situação, considerando que o endividamento de curto 

prazo ronda os quatro vírgula cinco milhões de euros, sendo que o Município tem um 

endividamento bastante avultado e isso tem-se notado nas dificuldades de tesouraria, 

bem como na dificuldade em cumprir, atempadamente, com aquilo que são os seus 

compromissos com os fornecedores. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que, apesar do executivo dizer que cumpre os prazos a noventa 

dias, sabe-se, porém, como é que tem estado a funcionar, ou seja, esses noventa dias são 

contabilizados após o prazo mínimo de pagamento da fatura, o que torna o prazo de 

pagamento muito mais extensivo, referindo ainda e por exemplo, que foi abordado por 

um fornecedor de uma entidade deste Município que tem fatura por receber desde 

novembro do ano findo. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou a importância do pagamento atempado às empresas pois resultaria num 

impulso económico significativo, pelo que é necessário fazer um esforço na contenção 
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na dívida de curto prazo, porquanto esse dinheiro nas empresas iria provocar mais 

investimento, mais empregos e melhor liquidez das empresas, sabendo-se que o 

Município é uma das entidades mais importantes em termos de consumo às empresas. ---  

 -------- O senhor Presidente referiu que ao fim de um ano a dizerem que o Município ia 

para saneamento financeiro e que teria de efetuar um aumento “brutal” de impostos, 

regista-se uma evolução bastante positiva no aligeirar do discurso do PSD. Assim e à 

semelhança daquilo que disse no dia da reação a essas declarações, o executivo vai 

continuar a fazer o seu trabalho e a provar que esse aumento “brutal” de impostos, que o 

PSD pretendia que acontecesse, não vai acontecer. ----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, no âmbito das palavras do senhor 

Presidente, vai haver é uma redução de impostos, porque aquilo que era, até agora, o 

argumento para a aplicação da taxa da derrama, neste momento, deixou de existir assim 

como a argumentação do tal programa imposto pelo governo do PSD. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que quando tiveram, na sequência do Relatório do 

Tribunal de Contas, o partido da oposição e os seus dirigentes a dizerem que ia haver 

um aumento “brutal” de impostos e, um ano depois, é apresentado este Relatório de 

Contas e é proposta a suspensão do Plano de Ajustamento Financeiro da Câmara, no 

âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, significa que, efetivamente, houve um 

trabalho extraordinário feito num ano. -------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, também, que a Câmara Municipal deixa de ter o Plano de 

Ajustamento Financeiro aprovado e tem condições de continuar a dar apoio às 

empresas, bem como às associações, continuando a fazer crescer a Praia da Vitória. ------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins realçou que se as coisas estiverem, efetivamente, 

todas bem, não é difícil para o PSD reconhecer isso, porquanto o PSD pretende o 

melhor para todos e, aí sim, o executivo estará de parabéns, no entanto, falta saber o 

resultado do recurso do Município ao Relatório do Tribunal de Contas, ou seja, 

efetivamente, ainda não se sabe qual é a condição jurídico/financeira desta Câmara. ------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que o executivo entendeu que não deveria parar 

a sua atividade e não ficar parado à espera do aumento “brutal” de impostos, proposto 

pelo PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em termos do Relatório de Contas disse que o executivo tem um Relatório e 

Contas Consolidadas na globalidade, positivo, bem como a suspensão do Plano de 

Ajustamento Financeiro, ao fim de sete anos que, na sua opinião, é bastante positivo. ----  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que iam votar a favor do ponto cinco e 

ficam a aguardar pelo fim da taxa da derrama porque, supostamente, o único argumento 

válido para esta existir seria este. Se existe uma suspensão da aplicação do PAEL, então 

deixa de existir motivos para ter a taxa de derrama no Concelho. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que essa declaração não faz sentido porque se o PSD 

votar a favor da proposta de suspensão do Plano de Ajustamento Financeiro, então está 

a assumir que a Câmara Municipal melhorou a sua situação. ----------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que o PSD pretende que a Câmara 

suspenda este Plano de Ajustamento e pretende que se faça exatamente aquilo que uma 

Câmara que sai de um Plano de Ajustamento deve fazer, ou seja, diminuir os impostos. -  
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 -------- Referiu, ainda, que caso a resposta do Tribunal de Contas vier a comprovar tudo 

o que o executivo está a dizer, então vai querer um busto do Vereador Tiago Ormonde. --  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, como já disse anteriormente, estes 

documentos não são a mesma coisa, ou seja, o segundo documento diz respeito só à 

Câmara Municipal e ao passivo da Câmara Municipal, sendo que a Câmara tem vindo a 

reduzir o endividamento do passivo de médio e longo prazo, exatamente porque tem 

pago as suas prestações e não tem aumentado o seu endividamento, mas o 

endividamento de médio e longo prazo que está centrado na Praia Ambiente e na 

Cooperativa Praia Cultural não tem vindo a diminuir mas sim a aumentar e o mesmo 

acontece com o endividamento de curto prazo. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que a Câmara contraiu dois empréstimos 

ao longo dos últimos dois anos. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola prosseguiu dizendo que é possível suspender o Plano e 

não eliminar o Plano, porquanto o endividamento continua, para além de que ainda não 

foi explicado que efeitos práticos esta suspensão tem nas contas do Município. ------------  

 -------- Continuou dizendo que não viu toda esta satisfação quando foi aprovado este 

Plano, ou seja, quando o Município em dois mil e doze estava “afogado” e o Governo 

de Passos Coelho permitiu que as autarquias convertessem dívida de curto prazo em 

dívida de médio e longo prazo, sendo que o PAEL serviu exatamente para pagar a 

fornecedores e com isso a lei obrigava a que fossem criados mecanismos de receita e a 

derrama foi criada pelo executivo para criar receita. --------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu reforçando que o endividamento não tem diminuído nada, vai é 

crescer, sendo que no próximo ano vão constar os dois vírgula seis milhões de euros a 

juntar a este montante, porque as dívidas não desaparecem. -----------------------------------  

 -------- No âmbito das declarações proferidas pelo senhor Presidente da Câmara 

aquando da cerimónia de abertura do Campeonato de Trauma, o Vereador Rui Espínola 

referiu que também pretendia que ficasse registado o facto de o senhor Presidente 

confundir o papel de dirigente partidário com o de Presidente de Câmara, ao referir-se à 

forma como havia sido deliberado o apoio, porque, no seu entender, o mesmo estava 

naquela cerimónia em representação da Câmara Municipal, órgão que acabou por 

desrespeitar com uma postura deselegante e uma desonestidade pessoal, política e 

intelectual, demonstrando uma enorme visão partidária do lugar que ocupa, ou seja, 

exercendo a função de Presidente da Câmara como se fosse dirigente de um partido 

como, aliás, já vem sendo hábito e perspetivando-se que, de futuro, continuará a ter a 

mesma postura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, enquanto Presidente deste órgão colegial, era 

precisamente por uma questão de respeito e de transparência que passou a mensagem de 

como as deliberações eram votadas, as quais até são do conhecimento público e se tal o 

incomoda, então esse é um problema do Vereador Rui Espínola. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente ressalvou também que não teceu qualquer tipo de 

consideração relativamente ao voto do PSD e que apenas referiu que essa deliberação 

não tinha sido por unanimidade em sede de reunião de câmara, não considerando que 

isto seja fazer um exercício partidário porquanto os senhores Vereadores do PSD devem 
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ser responsáveis, para bem ou para mal, pelo sentido do seu voto e que, a partir daí, é 

uma questão de interpretação de cada um. --------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu referindo que, no âmbito da questão sobre o 

Relatório do Tribunal de Contas, a Câmara Municipal tinha até trinta e um de outubro 

para fazer uma comunicação, a qual foi feita e que, portanto, aguarda tranquilamente 

por uma resposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório e Contas 

Consolidadas/Certificação Legal do Município da Praia da Vitória, referente ao 

ano de 2018 e submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, 

do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (05/11) PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO 

FINANCEIRO APROVADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO À 

ECONOMIA LOCAL: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/688, datada de 20 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 27 de setembro de 

2012 e da Assembleia Municipal de 2 de outubro de 2012 foi aprovado o Plano de 

Ajustamento Financeiro, elaborado nos termos do artigo 6º da Lei n.º 43/2012, de 28 de 

agosto e da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro; ---------------------------------------  

 -------- Considerando que o n.º 6 do artigo 6º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, com a 

redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, estipula a possibilidade de a 

câmara municipal propor à assembleia municipal a suspensão da aplicação do Plano de 

Ajustamento Financeiro previsto no Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), se, 

após a aprovação dos documentos de prestação de contas, verificar que o município 

cumpre, a 31 de dezembro do ano anterior, o limite da dívida total previsto no artigo 52º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a 31 de dezembro de 2018 o Município cumpre com o limite 

da dívida total, apresentando uma margem disponível por utilizar de €1.654.057,00, 

conforme ficha do Município emitida pela DGAL em anexo e que faz parte integrante 

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

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos do n.º 6 do artigo 6º da Lei n.º 

43/2012, de 28 de agosto, com a redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro, delibere submeter à Assembleia Municipal a suspensão da aplicação do 

Plano de Ajustamento Financeiro aprovado no âmbito do Programa de Apoio à 

Economia Local.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presente ponto da ordem de trabalhos foi apresentado e discutido em 

simultâneo com o ponto número quatro. -----------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos 
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do disposto no n.º 6 do artigo 6º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, com a redação 

dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. -----------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO SPORT CLUBE 

VILANOVENSE - PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO MADALENA CUP 2019: -----  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/726, datada de 24 de maio findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pelo Sport Clube Vilanovense, para 

a participação no Torneio Madalena Cup 2019 a realizar no mês de junho na Vila da 

Madalena, Ilha do Pico. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que cada vez mais o desporto tem vindo a ter um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural e turístico. Considerando que 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, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------  

 --------  - Aprovar o apoio financeiro, a prestar ao Sport Clube Vilanovense para apoio 

com duas passagens, para deslocação da equipa pelo valor de 128€ (cento e vinte e oito 

euros).” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, à semelhança de outros apoios do 

mesmo género e apesar de, obviamente, o PSD não estar contra esses apoios, iriam 

manter o mesmo sentido de voto neste ponto e nos idênticos que se seguem porque uma 

vez que ainda não existe, atualmente, uma definição clara da situação da Câmara, não o 

iriam aprovar, pelo que, iriam abster-se. -----------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (07/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO UNIÃO 

DESPORTIVA PRAIENSE-SECÇÃO DE MINIGOLFE - PARTICIPAÇÃO NA 

FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL E POR EQUIPAS DE 

MINIGOLFE: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/727, datada de 27 de maio findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela a União Desportiva Praiense – 

Secção de Minigolfe, para a participação na Final do Campeonato Nacional Individual e 

por Equipas de Minigolfe a realizar no mês de novembro na cidade de Albufeira. ---------  

 -------- Considerando que cada vez mais o desporto tem vindo a ter um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural e turístico. Considerando que 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, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal apoiar 
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atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------  

 --------  - Aprovar o apoio financeiro, a prestar a União Desportiva Praiense – Secção de 

Minigolfe para apoio com duas passagens, para deslocação da equipa pelo valor de 268€ 

(duzentos e sessenta e oito euros).” ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (08/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO SPORT CLUBE 

PRAIENSE - PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO RIO TINTO CUP 2019: -------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/729, datada de 27 de maio findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pelo Sport Clube Praiense, para a 

participação no Torneio Rio Tinto Cup 2019 a realizar no mês de junho na cidade de 

Rio Tinto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que cada vez mais o desporto tem vindo a ter um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural e turístico. Considerando que 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, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------  

 --------  - Aprovar o apoio financeiro, a prestar ao Sport Clube Praiense para apoio com 

duas passagens, para deslocação da equipa pelo valor de 268,00€ (duzentos e sessenta e 

oito euros).” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (09/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO JUVENTUDE 

DESPORTIVA LAJENSE - PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DA 

MADALENA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/753, datada de 29 de maio findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Equipa B do Juventude 

Desportiva Lajense, para a participação no Torneio de Futebol da Madalena a realizar 

no mês de junho na Vila da Madalena, na Ilha do Pico. -----------------------------------------  

 -------- Considerando que cada vez mais o desporto tem vindo a ter um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural e turístico. Considerando que 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, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal apoiar 
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atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------  

 --------  - Aprovar o apoio financeiro, a prestar à Juventude Desportiva Lajense para 

apoio com duas passagens, para deslocação da equipa pelo valor de 151,16€ (cento e 

cinquenta e um euros e dezasseis cêntimos).” ----------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (10/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - 25 ANOS DO 

CENTRO DE CONVÍVIO DE SANTA BÁRBARA DA FONTE DO BASTARDO 

– COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2019: ---------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/754, datada de 29 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

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

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconheço e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fundado a 20 de novembro de 1993, por Leonor Costa, Salomé Lopes e Fátima 

Sequeira, o Centro Social de Santa Bárbara da Freguesia da Fonte do Bastardo, 

completou 25 anos de existência. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Numa altura da vida em que a perseverança pela promoção, inclusão e 

valorização dos idosos da Fonte Bastardo norteia todos aqueles que integram e lideram 

o Centro Social, a celebração das bodas de prata do Centro Social da Fonte Bastardo é 

reflexo da vontade de ultrapassar as barreiras impostas pela idade, assim como, da 
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existência de um grupo idosos que, assente num espírito de solidariedade, partilha entre 

si valores como amizade, alegria, saudade. -------------------------------------------------------  

 -------- Passados 25 anos, com cerca de meia centena de sócios e mais de três dezenas 

de utilizadores habituais, esta valência social da freguesia da Fonte do Bastardo 

mantém-se em atividade graças à voluntária colaboração de várias pessoas lideradas por 

Lina Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Centro Social de Santa Bárbara da Fonte do Bastardo, inicialmente, funcionou 

nas instalações da Casa do Povo local, tendo, em 27 de março de 2005, transferido a sua 

sede social e centro de atividades para as suas atuais instalações, funcionando como 

centro privilegiado de convívio para os séniores. ------------------------------------------------  

 -------- Nos últimos anos, para além de todos os trabalhos artesanais realizados pelos 

utentes que o frequentam, este Centro de Convívio tem-se destacado pela participação 

no chamado Carnaval Sénior, através da exibição, nos salões da Ilha Terceira, de uma 

dança de carnaval, assim como pela realização de convívios semanais e passeios anuais.  

 -------- Semanalmente, às quartas-feiras, os seus utentes reúnem-se, promovendo-se, 

assim, a partilha social, a valorização e a inclusão dos séniores desta comunidade do 

Concelho da Praia da Vitória, num momento que conta com a colaboração da Junta de 

Freguesia da Fonte do Bastardo. Para além dos trabalhos manuais realizados, há tempo 

e espaço para o convívio em jogos lúdicos e para a organização de vários eventos 

culturais, destacando-se também o envolvimento dos idosos em funções do Espírito 

Santo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A existência de centros sociais ou de convívio, como o Centro Social de Santa 

Bárbara, traduzem a importância e o reconhecimento atribuído pelo concelho da Praia 

da Vitória à valorização dos idosos, promoção do respeito pela sua dignidade humana e 

a inclusão social. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais ao Centro Social de Santa Bárbara da Freguesia da Fonte do Bastardo. -  

 -------- O senhor Presidente relevou que, no âmbito das comemorações do dia 20 de 

junho, este ano e, como é habitual, a Câmara Municipal iria homenagear as 

instituições/associações que tinha conhecimento que comemoram 25 e 50 anos, bem 

como duas personalidades que terminam as suas funções no concelho da Praia da 

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

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

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

 

 

 -------- (11/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - 25 ANOS DA 

CONFRARIA DO VINHO VERDELHO DOS BISCOITOS – 

COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2019: -----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/755, datada de 29 de maio findo, do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
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 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

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

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconheço e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A 10 de março de 1993, no Cartório Notarial de Angra do Heroísmo, 

compareceram Paulina Jacinta Paim de Lima Oliveira, Maria Teresa Ribeiro de Lima, 

Osvalda Alcáçova Couto de Sousa, Luís Manuel Mendes Brum, Jácome Augusto Paim 

de Bruges Bettencourt, Augusto Borges Ferreira da Silva, Tristão Manuel Ferreira 

Freire de Andrade, Carlos João Lourenço de Ávila e Victor Manuel da Silva Alves, 

tendo constituído a Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos. No presente ano, a 

Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, celebrou 25 anos de existência. ------------  

 -------- Esta instituição, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, é, pois, a 

Confraria Báquica mais antiga da Região Autónoma dos Açores, criada com o objeto 

primordial de defender, promover, valorizar e divulgar o Vinho Verdelho dos Biscoitos 

e o demais vinho de qualidade da Região. ---------------------------------------------------------  

 -------- Com Sede Social na freguesia dos Biscoitos, concelho da Praia da Vitória, a 

Confraria afirmou-se, ao longo do último quarto de século, como um forte e decisivo 

polo dinamizador do Vinho Verdelho dos Biscoitos, estabelecendo ligação com 

produtores, agentes económicos, entidades públicas e privadas e outras confrarias 

báquicas, realizando ao longo de 25 anos de existência, também, diversas exposições, 

visitas de estudo, provas de vinho, editando textos, estudos e demais trabalhos sobre 

vinho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Não sendo uma entidade especificamente ligada a nenhum setor económico 

especial da fileira do vinho, a Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos constitui-se 

como um ecossistema propício ao constante trabalho que tem de ser desenvolvido em 
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favor de um bem que continua a ter um grande potencial de valorização económica e 

turística.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Promovendo, também, uma sensibilização junto da comunidade e responsáveis 

políticos para a necessária tomada de medidas que salvaguardem e preservem o 

património identitário da vinha dos Biscoitos. ----------------------------------------------------  

 -------- A Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos é também parceira com diversas 

entidades, públicas e privadas, nomeadamente, com a Associação dos Municípios 

Portugueses do Vinho, com vista ao desenvolvimento de uma aposta de valorização 

enoturística, planeada para a região vinícola dos Biscoitos e, paralelamente, para o 

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

 -------- A Confraria tem vindo a desenvolver um trabalho, reconhecido por todos, em 

prol do Vinho Verdelho dos Biscoitos, da sua divulgação, desenvolvimento, progresso e 

reconhecimento como valor cultural, económico e de identidade, quer da freguesia, quer 

do Concelho, quer da Ilha Terceira, quer dos Açores.  ------------------------------------------  

 -------- Ao longo de vinte e cinco anos de história e no âmbito das suas atividades, 

mantem um importante acervo de memórias sobre a produção vínica nos Biscoitos, 

promove o Dia do Vinho Verdelho dos Biscoitos e aposta na comemoração do Dia 

Europeu do Enoturismo, o que tem possibilitado, durante todos estes anos, a realização 

de percursos histórico-culturais e recreativos pela ilha, bem como jantares de convívio, 

amizade, partilha do conhecimento e promoção dos nossos vinhos. Além disso, é uma 

importante impulsionadora da valorização do património natural, cultural e paisagístico, 

em parceria com a Associação Regional de Turismo. -------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais à Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos.” ------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (12/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - 25 ANOS DA 

PARÓQUIA DE SANTA MARGARIDA DO PORTO MARTINS – 

COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2019: -----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/756, datada de 29 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  
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 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

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

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconheço e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A elevação da Paróquia de Santa Margarida do Porto Martins, a 21 de 

janeiro de 1994, atribuída pelo bispo de Angra, D. Aurélio Granada Escudeiro, surge 

pelo desmembramento canónico do então Curato do Porto Martins, da Paróquia do 

Cabo da Praia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Originalmente, entre 1500 e 1550, encontrava-se no local da sua edificação uma 

antiga ermida mandada erigir por Antónia dos Anjos Macedo, bisneta do primeiro 

donatário da Praia, Álvaro Martins Homem, em louvor a Santa Margarida. -----------------  

 -------- Em 22 de abril de 1901, o benfeitor Comendador José Coelho Pamplona, 1.º 

Visconde do então chamado “Porto Martim”, natural da freguesia e retornado do Brasil, 

doou os fundos necessários para a construção da igreja, ampliando a antiga Ermida de 

Santa Margarida, para a construção da escola primária e do primitivo sistema de 

chafarizes que abastecia a povoação.---------------------------------------------------------------  

 -------- A Igreja Paroquial, de onde se destacam os trabalhos em cantaria de pedra, 

rebocada a alvenaria e pintada de branco, possui uma torre sineira com acabamento em 

pináculo baixo. Apresenta dois altares laterais, púlpito e guarda-vento sob o coro alto. ---  

 -------- A elevação da Paróquia de Santa Margarida do Porto Martins era uma aspiração 

de longa data dos habitantes locais, tendo contribuído para o feito a existência de 500 

habitantes e de mais de 250 fogos, assim como, a mobilização da população local para o 

justo reconhecimento religioso, do então Lugar do Porto Martins. ----------------------------  

 -------- Desde então, a Paróquia de Santa Margarida assumiu um papel preponderante no 

desenvolvimento da comunidade pertence desta paróquia, dando impulso à posterior 

elevação do Lugar do Porto Martins a Freguesia, que acabou por acontecer sete anos 

depois, em 9 de maio de 2001. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Atualmente é pároco desta Paróquia o Padre José Júlio Rocha, tendo as bodas de 

prata da Paróquia sido celebradas, no dia 20 de janeiro de 2019, num importante 

momento de partilha e reconhecimento pela comunidade do Porto Martins. ----------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais à Paróquia de Santa Margarida do Porto Martins.” --------------------------  

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

proposta em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (13/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - PADRE ABÍLIO 

DE MORAIS – COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2019: ---------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/757, datada de 29 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

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

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconheço e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Abílio de Morais, nasceu a 25 de maio de 1941, na Fajã dos Vimes, na ilha de 

São Jorge.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cedo rumou à ilha Terceira para frequentar o Seminário Maior de Angra do 

Heroísmo, tendo sido ordenado Sacerdote no dia 15 de agosto de 1964, por D. José 

Pedro da Silva, Bispo de Viseu. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Exerceu funções como Capelão Militar em Moçambique, entre 1971 e 1974. 

Ainda em 1974 ingressou na Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada, no 

Curso de Enfermagem Geral, que curso que concluiu em 1977. -------------------------------  

 -------- Em 1982 concluiu o Curso Complementar de Enfermagem – Secção de Ensino, 

na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Do seu currículo académico consta, 

também, o Diploma de Estudos Superiores Especializados em Enfermagem. 

Desempenhou funções como Professor na Escola Superior de Enfermagem de Angra do 

Heroísmo, até 2003, ano da sua aposentação. -----------------------------------------------------  

 -------- Paralelamente foi Pároco da freguesia de São Brás, no Concelho da Praia da 

Vitória, para onde foi nomeado a 23 de janeiro de 1983. Manteve-se naquela Paróquia 

até 30 de setembro de 2018, dia em que celebrou a sua última homília. ----------------------  
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 -------- Padre Abílio de Morais, além do seu contributo como pároco, foi responsável 

pela criação e desenvolvimento de diversas estruturas coletivas e comunitárias na 

freguesia de São Brás, sendo reconhecido como nome incontornável da história recente 

desta Freguesia do concelho da Praia da Vitória. ------------------------------------------------  

 -------- Mais do que um líder religioso, foi um visionário capaz e competente para 

imprimir valores essenciais à construção de um futuro coeso para a freguesia, fazendo 

perdurar para os tempos e gerações vindouras um extraordinário legado, ao nível das 

suas obras sociais. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao longo da sua permanência em São Brás, Padre Abílio de Morais foi 

impulsionador do desenvolvimento social e cultural local contribuindo para a realização 

de obras como a fundação do Agrupamento 713 do Corpo Nacional de Escutas de São 

Brás, em 1983; foi um dos fundadores da Filarmónica União de São Brás, em 1986; é 

principal obreiro no processo conducente à construção do Centro Paroquial de São Brás, 

também em 1986, assim como na concretização do investimento de ampliação da Igreja 

Paroquial de São Brás, em 1991. -------------------------------------------------------------------  

 -------- De si e a si ficam ainda a dever-se muitas palavras de agradecimento pela 

fundação do Centro Comunitário de São Brás, em 1993, bem como a construção, em 

2011, do Edifício do Lar de Idosos da Freguesia. ------------------------------------------------  

 -------- A 25 de abril de 2019, no âmbito das Comemorações do Dia da Freguesia de 

São Brás, que contou com a ilustre presença do Presidente do Governo Regional dos 

Açores, foi-lhe prestada uma homenagem pelo trabalho desenvolvido em prol da 

comunidade, com o descerrar de uma placa alusiva à inauguração de um Busto em 

Bronze, representativo do Padre Abílio de Morais, esculpido por escultor terceirense 

José João Dutra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atualmente, Padre Emérito da Freguesia de São Brás, ao longo de toda a sua 

vida, especialmente, ao longo dos 35 anos de serviço sacerdotal, sempre manifestou 

dedicação e empenho ao desenvolvimento social e cultural do concelho da Praia da 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, por ocasião das Cerimónias Oficiais da 

Elevação da Praia da Vitória à categoria de Cidade, que decorreram a 20 de junho de 

2008, prestou homenagem ao Padre Abílio de Morais, pelos seus 25 anos de sacerdócio, 

com a medalha de Mérito Municipal Valor Cultural em Prata. --------------------------------   

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Bons Serviços 

Municipais em Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais, ao Padre Abílio de Morais.” --------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (14/11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA – BRIGADEIRO-

GENERAL EDUARDO FARIA – COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO 

DE 2019: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/758, datada de 29 de maio findo, do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
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 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

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

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconheço e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Eduardo Jorge Pontes de Albuquerque Faria, atual Comandante da Zona 

Aérea dos Açores, nasceu em Barcelos – Distrito de Braga.  ----------------------------------  

 -------- Da sua carreira profissional constam 36 anos de serviço efetivo na Força Aérea 

Portuguesa, dos quais muitos se cruzam com a Região Autónoma dos Açores, com a 

ilha Terceira e, em particular, com o Concelho da Praia da Vitória. --------------------------  

 -------- A sua relação com a Ilha Terceira inicia-se em 18 de setembro de 2001 com a 

chegada à Base Aérea n.º 4, nas Lajes, para desempenhar as funções de Piloto-

Comandante do helicóptero SA-330 Puma, na Esquadra 751 e na extinta Esquadra 711 

(da qual foi comandante).  ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais tarde, regressa à Base Aérea n.º 4, para desempenhar o cargo de Chefe do 

Estado-Maior da Zona Aérea dos Açores, acumulando com as funções de Piloto 

Comandante de SA330-Puma, aeronave na qual contabiliza mais de 4000 horas de voo 

em dezenas de missões de busca e salvamento e evacuação aeromédicas entre as 

diferentes ilhas da Região da Autónoma dos Açores. -------------------------------------------  

 -------- Em Outubro de 2012 toma posse como Comandante da Base Aérea n.º 4, até ser 

nomeado para o Curso de Promoção a Oficial General, em novembro de 2014. ------------  

 -------- No âmbito das suas responsabilidades como Comandante da Base Aérea n.º 4, 

esteve particularmente envolvido no processo de redução do contingente militar 

americano estacionado na Base das Lajes. A ele competiu, entre outras funções, a 

identificação de possíveis lacunas e sua mitigação. Num período particularmente 

sensível e que teve enormes impactos económicos e sociais no concelho da Praia da 
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vitória, na Ilha Terceira e nos Açores, o seu contributo impôs um elevado empenho 

pessoal e profissional na busca de soluções. ------------------------------------------------------  

 -------- Em setembro de 2015 foi nomeado para chefiar a Divisão de Planeamento da 

Força Aérea Portuguesa, onde esteve colocado até outubro de 2016, altura em que foi 

nomeado para Comandante da Zona Aérea dos Açores, funções que desempenha 

atualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Brigadeiro-General, Eduardo Jorge Pontes de Albuquerque Faria, está habilitado 

com o Curso de Pilotagem Aeronáutica da Academia da Força Aérea, tendo efetuado o 

estágio final de Pilotagem nos Estados Unidos da América. -----------------------------------  

 -------- Possui o Curso NATO STAFF OFFICER, Estágio CIMIC (Reino Unido), 

Estágio de Estados-Maiores Conjuntos e vários cursos e estágios relacionados com a 

área de pilotagem aeronáutica. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao longo da sua carreira prestou serviço em diversas unidades e 

estabelecimentos das Forças Armadas Portuguesas, nomeadamente na Academia 

Militar, Escola Militar de Eletromecânica, Base Aérea nº 1 (em Sintra), Base Aérea nº 3 

(em Tancos), Base Aérea nº 6 (no Montijo), Gabinete do Chefe do Estado-Maior da 

Força Aérea, CINCSOUTHLANT (Oeiras) e Base Aérea nº 4 (nas Lajes). -----------------  

 -------- Foi igualmente Assistente do Chefe de Gabinete do Chefe de Estado Maior da 

Força Aérea, sendo então responsável pelos assuntos relacionados com o Diálogo do 

Mediterrâneo e com a Parceria para a Paz, como “Plans and Policy Officer”. --------------  

 -------- Em maio de 2005 comandou o Destacamento de C-130, em Cabul, enquanto 

desempenhava as funções de Comandante do Grupo Operacional 41 da Base Aérea n.º4. 

 -------- Em setembro de 2007 assumiu o cargo de Adido de Defesa na Embaixada de 

Portugal em Roma, acumulando as suas funções com a Turquia e Israel, até junho de 

2010. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da sua folha de serviços constam: ---------------------------------------------------------  

 -------- A Medalha de Prata de Comportamento Exemplar; ------------------------------------  

 -------- A Medalha Ouro de Comportamento Exemplar; ----------------------------------------  

 -------- Uma Medalha de Louvor da Cruz Vermelha Portuguesa;------------------------------  

 -------- Uma Medalha de Ouro de Serviços Distintos Coletiva, atribuída pelo Presidente 

da República; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Medalha “NATO Non-Article Five”; --------------------------------------------------  

 -------- Uma Medalha da Cruz de São Jorge - 1ª Classe; ----------------------------------------  

 -------- Uma Medalha de Mérito Aeronáutico - 1ª Classe; --------------------------------------  

 -------- Uma Medalha de Mérito Militar - 1ª Classe; ---------------------------------------------  

 -------- E vários louvores ao nível de General/Almirante e Coronel. --------------------------  

 -------- Considerando que a Força Aérea Portuguesa tem sido, ao longo dos anos, um 

parceiro fundamental das entidades locais na resposta a situações de emergência e na 

implementação e desenvolvimento de projetos estruturantes, que resulta numa profícua 

colaboração e constante disponibilidade da Força Aérea Portuguesa, especialmente, do 

destacamento da Base N.º4, com a Câmara Municipal da Praia da Vitória. ------------------  

 -------- Considerando que no âmbito das suas funções na Força Aérea Portuguesa, o 

Brigadeiro-General Eduardo Faria, tem mantido ao longo dos anos uma franca e leal 

cooperação com o concelho da Praia da Vitória, na percussão da segurança das 
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populações, na salvaguarda do património e na identificação de soluções para desafios 

conjuntos, numa constante manifestação de disponibilidade e proximidade para com a 

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

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Bons Serviços 

Municipais em Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais, Brigadeiro-General Eduardo Jorge Pontes de Albuquerque Faria.” -----  

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram, 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: _________________________________________ 


