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ATA Nº 12   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO 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 e Cláudia Fagundes 

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

 

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

 

 

 -------- Aos dezassete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, na Casa do 

Povo do Porto Martins, sita no Largo do Comendador Pamplona, n.º 50, freguesia do 

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

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

Presidente agradeceu a presença do público e, também no âmbito da presidência aberta 

à freguesia do Porto Martins, questionou se alguém tinha alguma questão a colocar à 

Câmara, não tendo sido manifestada essa intenção. ---------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente agradeceu à senhora Presidente da Junta de Freguesia do 

Porto Martins pela hospitalidade, ao senhor Presidente da Casa do Povo, e à sua 

Direção, por ter cedido as instalações à Câmara Municipal, bem como a todos os 

presentes. Seguidamente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. ------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola agradeceu ao senhor Presidente da Casa do Povo do 

Porto Martins e à senhora Presidente da Junta de Freguesia do Porto Martins, pela 

receção no âmbito da presidência aberta à freguesia do Porto Martins. ----------------------  

 

 -------- Seguidamente questionou se está programada alguma intervenção no Caminho 

de São Vicente, freguesia do Porto Martins, tendo o senhor Presidente respondido que 

este foi um assunto abordado na reunião com a Junta de Freguesia do Porto Martins, 

sendo que, recentemente, teve lugar uma reunião com a Vereadora Raquel Borges, a 

senhora Presidente de Junta e com os técnicos da Direção Regional dos Assuntos do 

Mar. Aquando da deslocação do senhor Diretor Regional a este Concelho, por ocasião 

da abertura da época balnear, também foi abordada essa situação. Assim sendo, a 

Direção Regional está a trabalhar na orçamentação e execução do projeto, não havendo 

prazo estipulado para a sua conclusão, considerando que se trata de uma empreitada da 

competência da Direção Regional dos Assuntos do Mar, ou seja, não é possível saber 

quando é que estará concluído. Porém, a Câmara e a Junta de Freguesia, em conjunto, 

vão manter a atenção nesse assunto, bem como continuar a insistir na conclusão do 

projeto, tendo em conta que aquele local necessita de uma rápida intervenção. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a obra da responsabilidade da Direção 

Regional dos Assuntos do Mar é a parte da orla marítima e a parte da obra da zona da 

estrada é da responsabilidade do Município, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, o Vereador Rui Espínola perguntou se da parte do 

Município está prevista alguma intervenção ou será necessário aguardar pela resolução 

da parte da competência da Direção Regional dos Assuntos do Mar, ao que o senhor 

Presidente respondeu que será necessário aguardar. ---------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou esclarecimentos sobre os assuntos tratados, 

ao longo da tarde, na freguesia do Porto Martins, para efeitos de conhecimento. -----------  
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 -------- Relativamente aos assuntos abordados no âmbito da visita à freguesia do Porto 

Martins, o senhor Presidente referiu que as reuniões que tiveram foram essencialmente 

com o associativismo, Centro de Convívio, Império e Casa do Povo, sendo que a 

direção da Casa do Povo sinalizou uma situação de infiltrações no edifício do Salão, 

designadamente na zona da cozinha. ---------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao Império disse que foi colocada uma questão que é da 

competência das Obras Públicas, que a Câmara já tinha conhecimento e que a Junta de 

Freguesia também já havia abordado as Obras Públicas nesse sentido, que tem a ver 

com os escoamentos de água junto à Despensa. --------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao Centro de Convívio referiu que, à semelhança do que acontece com 

quase todos os centros de convívio, a questão levantada tem a ver com a situação das 

carrinhas e da mobilidade, pois como as carrinhas já têm alguns anos e as associações 

têm poucos recursos, não conseguem adquirir novas viaturas e em termos de 

manutenção começa a pesar nos orçamentos das mesmas. -------------------------------------  

 -------- Ao nível dos privados, disse que receberam um conjunto de privados, que deram 

conhecimento de uma situação de águas pluviais, que ficou pendente de uma 

intervenção, no mês de setembro, em que será criado um poço sumidouro de grandes 

dimensões, que rondará os cinco/seis mil euros. -------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou para quando está prevista a abertura da 

piscina da Caldeira, ao que o senhor Presidente respondeu que da parte da Câmara está 

tudo preparado, estando pendente da vistoria do Instituto de Socorros a Náufragos, que 

foi solicitada a semana passada. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, em princípio, essa vistoria será 

esta semana. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o motivo dessa vistoria só acontecer nesta 

altura e não antecipadamente para a abertura da época balnear, tendo o senhor 

Presidente respondido que, da parte da Câmara Municipal, tem de se ter tudo 

salvaguardado, inclusivamente as análises da água, pelo que quando se entendeu que 

estava em condições, em termos da qualidade da água, solicitou-se a vistoria. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a piscina das Quatro Ribeiras também é 

alvo de uma vistoria desta natureza, ao que o senhor Presidente respondeu que no caso 

da piscina as Quatro Ribeiras não é necessário. --------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a piscina das Quatro Ribeiras, a Vereadora Raquel Borges informou 

que, atendendo ao volume das chuvas e ao vento que se fizeram sentir ontem, foi 

necessário vazar a piscina e limpar aquele espaço. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se a mesma não é alvo de qualquer vistoria, 

tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que a piscina das Quatro Ribeiras é alvo 

de vistoria pela Direção Regional dos Assuntos do Mar e pela Bandeira Azul. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a qualidade da água da piscina das Quatro 

Ribeiras, ao fim de algum tempo, deixa muito a desejar, daí ter levantado essa questão. --  

 -------- Questionou ainda se já estão garantidos nadadores-salvadores para todas as 

zonas, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que a partir de trinta de junho está 

garantido, a não ser que se verifiquem desistências. ---------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, nesta altura, Quatro Ribeiras e 

Escaleiras estão sem nadador-salvador. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se esse não é um fator implicativo para a 

Bandeira Azul, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente e acrescentou 

que a zona balnear fica com a Bandeira Azul, mas a bandeira não pode ficar hasteada 

por não ter nadador-salvador. -----------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao parque de campismo da zona do Paul, freguesia de Santa Cruz, 

o Vereador Rui Espínola perguntou se existe intenção e qual é a probabilidade de se 

converter aquele espaço num parque de campismo, pelo menos para os meses de verão. -   

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente esclareceu que oficialmente existe uma 

diferença entre parque e zona de campismo, sendo que aquele espaço, durante um 

período do ano, está designado como zona de campismo. --------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que para ser considerado como parque de campismo, surge, 

desde logo, uma situação de conflito com a questão do Paul e com a Convenção de 

Ramsar, para a legalização daquela zona. Acrescentou que apesar de não ser impossível, 

coloca alguns constrangimentos e para ser parque de campismo também não contempla 

todos os requisitos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que a intenção, sendo até compromisso assumido pelo 

executivo, é de ser a Junta de Freguesia a assumir a gestão daquele espaço, não para 

funcionar como parque de campismo mas como zona de campismo mais alargada, por 

exemplo, como acontece na zona balnear das Quatro Ribeiras cujo espaço é gerido pela 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que no ano passado tentou-se que fosse a Junta de Freguesia 

a gerir o espaço, por altura das Festas da Praia, mas a mesma entendeu que o prazo não 

era suficiente para a sua viabilização. Atualmente mantem-se esse trabalho de 

negociações, na perspetiva de também se saber a decisão da Junta de Freguesia, 

considerando que a questão tem a ver com receita e despesa, porquanto com os atos de 

vandalismo que acontecem naquele espaço é difícil ter uma previsão, do ponto de vista 

da receita e despesa, da gestão daquele espaço. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a questão do Paul é assim tão impeditiva 

que não se consiga converter num parque de campismo, que posteriormente possa ser 

concessionado, pelo menos na época do verão, ao que o senhor Presidente respondeu 

que da parte dos técnicos é salientado que toda a zona do Paul deveria ser restrita ao 

máximo de atividades possíveis, de todo o modo julga que é possível gerir essa 

situação, mas esse é um assunto que tem de ser devidamente trabalhado, por forma a 

encontrar um equilíbrio, dentro daqueles que são os requisitos para ter em consideração 

a Convenção de Ramsar e por outro lado ter uma zona de campismo a funcionar 

devidamente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluindo o Vereador Rui Espínola salientou que era importante, para a Praia 

da Vitória, ter um espaço que pudesse responder a outro tipo de público que gosta de 

viajar pelas ilhas, nomeadamente os jovens. ------------------------------------------------------  
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 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola disse que no passado mês de março foram 

deliberados, em reunião de Câmara, os apoios às Juntas de Freguesia, contudo as 

mesmas não receberam qualquer tipo de comunicação sobre esta matéria, ou seja, 

desconhecem qual o montante que vão receber, e questionou se está previsto o envio 

dessa informação, tendo o senhor Presidente respondido que a elaboração dos contratos 

programa está atrasada, situação que habitualmente é célere, no entanto, como o número 

e volume de apoios deliberados tem vindo a aumentar atrasou todo o processo, mas 

prevê-se que a questão esteja brevemente em conformidade. ----------------------------------  

 --------   O Vereador Rui Espínola destacou que a questão não tem a ver com a 

elaboração do contrato programa, mas sim de se enviar uma comunicação dando 

conhecimento da deliberação camarária, tendo o senhor Presidente esclarecido que 

normalmente, após a deliberação camarária, é elaborada a minuta do contrato programa 

que é remetida, por oficio, para efeitos de assinatura, porém desta vez demorou mais um 

pouco do que o habitual. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à situação da tenda que se encontrava armada na zona da Marina 

e que ficou parcialmente destruída, na sequência do temporal que se fez sentir no último 

fim-de-semana, o Vereador Rui Espínola questionou o que se passou concretamente 

para não terem sido tomadas precauções, tendo o senhor Presidente respondido que não 

estavam previstos ventos daquela dimensão, para além de que a tenda estava montada à 

semelhança de outras que são montadas, durante todo o ano, para outros eventos. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a tenda ficou completamente destruída, 

ou se ainda existe possibilidade de recuperação, ao que a Vereadora Raquel Borges 

respondeu que não ficou completamente destruída, tendo sido possível recuperar todos 

os panos e algumas das traves de alumínio que ficaram tortas. --------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/12) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 17 de junho 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 17 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. -  
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 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/12) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 20 de junho 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 17 de junho de 2019, sendo substituída, conforme 

determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (03/12) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 29 de maio findo, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando nos termos da legislação em 

vigor, o gozo de 1 dia de férias, no dia 6 de junho de 2019. ------------------------------------   

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

 

 

 -------- (04/12) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO CAFÉ ESPADIM AZUL: -------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/1007, datado de 28 de maio findo, do Gabinete 

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

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

relativo à conveniência da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Café Espadim Azul, sito no Caminho do Facho, n.º 120, desta freguesia 

e concelho Vitória, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos 

de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do DLR n.º 5/2003/A, 

de 11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, 

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

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

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

 -------- “Na proximidade deste estabelecimento, não existem edifícios escolares, não 

havendo inconveniente na renovação da licença de prática de jogos lícitos.” ---------------  

 -------- Por despacho datado de 4 de junho corrente, do Vereador com competência 

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

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

CMPV/2019/624, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

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

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

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  
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 -------- (05/12) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO DA 

PRAIA DA VITÓRIA E ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TURISMO - 

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/813, datada de 12 de junho corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o incremento do setor turístico nos Açores, em particular na Ilha 

Terceira, quer dos investimentos turísticos quer do número de visitantes, comprovado, 

no primeiro caso, pelos montantes dos sistemas de incentivos regionais e, no segundo, 

pelos dados estatísticos oficiais, nomeadamente passageiros desembarcados e dormidas;  

 -------- Considerando que o concelho da Praia da Vitória é, cada vez mais, um destino 

procurado por quem visita a ilha, pela oferta de aventura, natureza e mar e cultura que 

dispõe;  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o setor turístico é um dos setores estratégicos para o 

Município da Praia da Vitória, conforme expresso em vários dos documentos 

orientadores da estratégia municipal 2020 e pós-2020, nomeadamente o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Local aprovado em Câmara e Assembleia Municipal; --  

 -------- E considerando a experiência, capacidade organizativa e acesso a fóruns e 

plataformas de promoção e debate do setor; ------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere sobre celebrar o presente Protocolo, 

no qual radica a parceria entre o Município e a Associação Regional de Turismo (ART), 

que se consubstancia no acesso da promoção turística municipal às plataformas e fóruns 

ao dispor da ART, assim como a demais eventos, organizações e momentos em que 

ambos possam potenciar e consolidar a promoção turística do Concelho da Praia da 

Vitória.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quais são os projetos em causa, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde respondido dando como exemplo o projeto “Bike Hotel”, que 

visa colocar estacionamento para bicicletas, em várias zonas do Concelho, projeto este 

financiado através do programa “PO 2020”. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde continuou dizendo que existe uma outra candidatura 

para sinalética e promoção, que está a ser levado a efeito pela Associação Regional de 

Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que estes são projetos que a Câmara Municipal 

não pode candidatar, mas a Associação Regional de Turismo, com a personalidade 

jurídica que tem, pode fazer as candidaturas. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se isto não seria interessante para a agenda 

cultural, tendo o senhor Presidente respondido que poderá chegar a esse fim. --------------  

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

 

 

 -------- (06/12) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO VALOR CONSTANTE NO 

PROTOCOLO CELEBRADO NO ANO DE 2018 ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
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DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS 

DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E PRESTAÇÃO DE SOCORRO NAS ZONAS 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/814, datada de 12 de junho em curso, da Vereadora 

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

 -------- “Considerando a proposta nº I-CMPV/2018/666 em que a Câmara deliberou, em 

reunião de 22 de maio de 2018, aprovar a proposta de protocolo entre o Município da 

Praia da Vitória e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da 

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

 -------- Considerando que o apoio à colaboração prestada pela Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória seria traduzido no valor de 90 000,00 € 

(noventa mil euros), dos quais 80 000,00 € (oitenta mil euros) relativos ao pagamento 

das horas de serviço prestado pelos nadadores salvadores, e respetivos seguros de 

trabalho, bem como, o valor de 10 000,00 € (dez mil euros) relativos às despesas a 

suportar no âmbito do Protocolo; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o custo total final foi menor que o inicialmente previsto, 

perfazendo o valor final de 87.143,13 € (oitenta e sete mil cento e quarenta e três euros 

e treze cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, delibere alterar o valor 

constante no Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória, relativo ao pagamento das horas de serviço prestado pelos nadadores 

salvadores, e respetivos seguros de trabalho.” ----------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/12) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/815, datada de 12 de junho 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 as entidades em causa têm a sua situação tributária 

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

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



 

 
Ata nº 12/2019 Página 9 de 11 
 

 

 

 

 ---------- 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, os apoios previstos no 

relatório emitido pela comissão de análise, no valor de 880,00€ (oitocentos e oitenta 

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 apreço. ------  

 

 

 -------- (08/12) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO DE 

JOVENS DA FONTE DO BASTARDO - PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO 

SUMMER CUP 2019: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/789, datada de 12 de junho corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Associação de Jovens da Fonte 

do Bastardo, para a participação no Torneio Summer Cup 2019 a realizar no mês de 

julho dias 3 a 7, no Município da Lousã. ----------------------------------------------------------  

 -------- 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 à Associação de Jovens da Fonte do 

Bastardo 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 causa. ---------------  

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

 -------- A Vereadora Maria Nélia Nunes não participou na discussão nem na 

votação, nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, conjugado com os artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. -----------------  

 

 

 -------- (09/12) ANA FILIPA LOURENÇO SOUSA – SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO - 

CONCESSÃO DO BAR DA PRAINHA: -------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento recebido nestes Serviços a 28 de maio findo, de Ana Filipa 

Lourenço Sousa, concessionária do Bar da Prainha, solicitando a isenção de pagamento 

do mês de Maio, como tem vindo a acontecer nos anos transatos, uma vez que o bar em 

apreço só foi aberto no dia 1 de junho. ------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 28 de maio findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- “A Senhora Ana Filipa Lourenço Sousa, na qualidade de concessionária do bar 

da  Zona Balnear da Prainha, vem requerer a esta Câmara Municipal a isenção de 

pagamento do mês de maio, para abrir a 1 de junho, altura em que as condições 

atmosféricas permitem o funcionamento do bar. Mais solicita que uma vez que a 

abertura da época balnear tem também muito impacto no funcionamento do mesmo, 

agradece desde já o esforço efetuado para a abertura mais cedo. ------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a concessão da exploração do bar 

da zona balnear da Prainha, é pelo período de 1 de maio a setembro, nos termos do nº1 

da segunda clausula do contrato de concessão de exploração do bar da zona balnear da 

Prainha. Salvo melhor opinião e para uma melhor decisão em reunião camarária, deverá 

confirmar-se se houve obras ou alguma responsabilização por parte desta Câmara, que 

tivesse condicionado a não abertura em maio de 2019.” ----------------------------------------  

 -------- Informação datada de 29 de maio findo, da Chefe da Divisão de Infraestruturas e 

Logística, Dr.ª Madaíl Ávila, do seguinte teor: ---------------------------------------------------  

 -------- “Durante o mês de maio ocorreram as intervenções habituais de pintura e 

manutenção da infraestrutura e equipamento, em preparação do início da época balnear 

oficial, agendada para o próximo dia 1 de junho.” -----------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 4 de junho corrente, do Vereador com competência 

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

 -------- “Face ao exposto pela Chefe de Divisão, deve ser proposto a reunião de Câmara 

a isenção solicitada.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

conforme requerido, nos termos e fundamentos da informação técnica datada de 

28 de maio findo, do Setor de Atendimento a Munícipes bem como da informação 

datada de 29 maio findo, da Chefe da Divisão de Infraestruturas e Logística, Dr.ª 

Madaíl Ávila. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 ---------- 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 dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai 

ser assinada pelo Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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