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ATA Nº 15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -----------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, na Casa do 

Povo das Quatro Ribeiras, sita ao Cruzeiro, s/n, freguesia das Quatro Ribeiras, reuniu a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, 

estando presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

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

Presidente agradeceu a presença do público bem como a cedência das instalações da 

Casa do Povo e, também no âmbito da presidência aberta à freguesia das Quatro 

Ribeiras, questionou se alguém tinha alguma questão a colocar à Câmara. ------------------  
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 -------- O Presidente da Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, senhor Bruno Narciso 

Meneses Lopes, agradeceu a visita do executivo à Freguesia e enalteceu a iniciativa da 

Câmara Municipal no âmbito da presidência aberta às freguesias do Concelho. ------------  

 

 -------- O senhor José Pedro usou da palavra referindo que, apesar de residir no 

Continente, como estava de férias nesta Ilha, passados vinte anos, e uma vez que 

contínua ligado ao tradicional jogo do pau, solicitava que a Câmara Municipal fizesse 

um esforço no sentido de apoiar financeiramente esse tipo de jogo de modo a que essa 

tradição da freguesia das Quatro Ribeiras, do concelho da Praia da Vitória e até mesmo 

da Ilha não morresse. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O senhor Presidente agradeceu as intervenções do senhor Presidente de Junta de 

Freguesia bem como do senhor José Pedro e salientou que toda e qualquer manifestação 

de cariz tradicional que solicite apoio à Câmara Municipal por intermédio de um grupo 

de cidadãos, quer sejam da freguesia das Quatro Ribeiras ou das restantes freguesias do 

Concelho, naturalmente, terão sempre o apoio da Edilidade por forma a que se preserve 

e se recupere essa tradição, apesar de atualmente não haver no concelho nenhuma 

entidade organizada e que regularmente pratique o jogo do pau. ------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

 

 -------- No âmbito do requerimento remetido à Câmara Municipal pelos Vereadores do 

Partido Social Democrata, relativamente à reconstrução e ampliação de uma moradia 

antiga na Canada do Porto, da freguesia dos Biscoitos, a Vereadora Cláudia Martins 

referiu que os moradores daquela zona constataram que estava a ser construída uma 

moradia de raiz sem que fosse cedida uma sobra de estrada, conforme estipulado na lei, 

e à semelhança do sucedido com outras construções levadas a efeito no local, situação 

que tem gerado alguma especulação e revolta dos moradores. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que não estava a dizer que essa obra 

estaria ilegal, no entanto, os Vereadores do Partido Social Democrata remeteram esse 

requerimento a solicitar o projeto inicial da obra apresentado e licenciado na Câmara 

Municipal bem como o projeto com o aditamento, requerido pelo proprietário Sr. Paulo 

Manuel da Silva Codorniz, após a denúncia efetuada pela Junta de Freguesia dos 

Biscoitos e conforme atesta a comunicação da Câmara Municipal enviada à Junta de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu ainda que o requerimento a solicitar essa 

documentação foi apresentado no sentido de poderem analisar os dois projetos e se a 

obra efetivamente estiver ilegal poderem exigir à Edilidade que tome as diligências 

necessárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- No que concerne a essa obra o senhor Presidente referiu que, na sua opinião, o 

que estava em causa era precisamente a pessoa/requerente da obra em apreço porquanto 

a denúncia não tinha a ver com os moradores mas sim com uma questão que já vinha 

sendo de alguma forma alimentada pela Junta de Freguesia e surpreendentemente 

também pelos Vereadores do PSD. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão da sobra de estrada, o senhor Presidente disse que é do 

conhecimento de toda a gente dessa Freguesia que naquela zona a possibilidade de 

construção depende da existência de uma construção pré-existente para poder haver um 

licenciamento de reconstrução e que, nesse caso, naturalmente a área para ser 

reconstruída tem de ser precisamente a mesma não havendo, por conseguinte, cedência 

de qualquer sobra de estrada. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o processo de obras em apreço o senhor Presidente entregou cópias do 

mesmo e referiu que como os projetos de arquitetura disponibilizados são os originais, 

caso os Vereadores do PSD os queiram consultar posteriormente, poderão fazê-lo a 

partir de amanhã dirigindo-se à Secção de Obras Particulares da Câmara Municipal.  -----  

 -------- O senhor Presidente explicou que, no que diz respeito a essa obra, houve um 

pedido para licenciamento de uma reconstrução e ampliação de uma construção anterior 

a mil novecentos e cinquenta e um, cuja licença foi atribuída por cumprir todos os 

requisitos legais. Posteriormente, e com data anterior à denúncia da Junta de Freguesia 

dos Biscoitos, consta desse processo de obras uma declaração do engenheiro 

responsável pela obra, mencionando que a fachada do edifício pré-existente ruiu o que, 

aliás, é bastante comum nesse tipo de reabilitação na freguesia dos Biscoitos, 

sinalizando a necessidade de efetuar a construção de raiz, dada a demolição do pré-

existente, sendo que a denúncia da Junta de Freguesia é posterior a essa declaração do 

engenheiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se o pedido de aditamento ao projeto 

foi feito antes da denúncia da Junta de Freguesia, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente e acrescentado que sinalizava a particularidade e especialidade deste 

caso em concreto visto que, já existiram outras construções de reabilitação de edifícios 

pré-existentes bastante na fronteira da legalidade e que, inclusive, já suscitaram algumas 

denúncias e reclamações junto da Direção Regional do Ambiente, no entanto, frisava 

que essas nunca foram denunciadas pela Junta de Freguesia para além de, noutros casos 

de obras embargadas, ter havido da parte desse órgão executivo uma pressão política a 

interceder junto da Câmara Municipal e da Direção Regional do Ambiente 

relativamente à viabilidade de construções que eram manifestamente ilegais ---------------  

 -------- Relativamente à questão da sobra de estrada, o senhor Presidente concluiu 

dizendo que ilegal seria se tivesse sido concedida uma licença e os contornos da obra 

não cumprissem com aquilo que era a edificação pré-existente, porquanto o que está a 

ser feito é precisamente a reconstrução daquilo que já existia de acordo com a fachada 

pré-existente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins replicou que uma das fotografias que possuem era 

precisamente de uma construção de raiz e que não tem nada a ver com a fachada 

existente, logo a mesma estava a ser construída de raiz, ao que o senhor Presidente 

repetiu o que já tinha dito, nomeadamente que tinha sido solicitada uma reabilitação e 
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que, conforme consta no documento apresentado pelo engenheiro responsável pela obra 

em causa, anteriormente ainda à denúncia da Junta de Freguesia, houve uma queda 

dessa fachada, o que aliás não é a primeira vez que acontece numa obra de 

requalificação pré-existente nos Biscoitos e que é bastante comum em reconstruções de 

moradias em pedra, anteriores a mil novecentos e cinquenta e um, pelo que a obra está a 

ser reconstruída de raiz mas exatamente tal como estava anteriormente, porque se assim 

não fosse, toda a gente poderia demolir e fazer as casas como bem entendesse. ------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins destacou que não foi a Junta de Freguesia que 

andou a instigar, ao que o senhor Presidente referiu que não tinha proferido isso. A 

Vereadora Cláudia Martins continuou dizendo que a Junta de Freguesia tinha recebido 

queixas dos moradores daquela Canada, os quais tiveram de ceder sobras de estrada 

aquando das suas construções. Disse também que este assunto estava a ser abordado por 

tratar-se de uma figura pública que já teve responsabilidades nesta Câmara Municipal, 

estando por isso perante o olhar redobrado da população pelo que o mesmo devia ter 

tido cuidados acrescidos. Perante isso, considera perfeitamente normal que esse assunto 

tenha sido presente a esta reunião de Câmara e que a Junta de Freguesia tenha abordado 

os Vereadores do PSD sobre essa matéria uma vez que trabalham em estreita 

coordenação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins continuou dizendo que, com base nas fotografias 

que dispõe, fica com a ideia clara que a obra em causa é uma construção de raiz, ao que 

o senhor Presidente frisou novamente que, no âmbito da legislação atual e, a partir do 

momento em que existe uma construção pré-existente, se houver queda ou demolição 

daquilo que existia, pode-se construir, fazendo prova dessa demolição, com um 

aditamento ao projeto, tal como já aconteceu e continua a acontecer em dezenas de 

casos semelhantes. O senhor Presidente esclareceu, ainda, que a reconstrução pré-

existente tem de ser ipsis verbis daquilo que existia e que é, precisamente, isso que a 

Câmara tenta acautelar porque caso contrário as pessoas pediam determinada licença, 

demoliam o edifício existente e faziam casas como se de uma construção de raiz se 

tratasse. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu dizendo, ainda, que é do conhecimento público 

que a forma mais fácil de construir na zona protegida da freguesia dos Biscoitos é por 

intermédio de uma edificação pré-existente e que, não havendo essa edificação, só é 

possível construir nessa freguesia possuindo um determinado número de hectares de 

vinha cultivada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que a sua intenção ao abordar este assunto 

foi apenas solicitar esclarecimentos sobre o mesmo, todavia, se consideram que essa 

construção está dentro da legalidade, irá transmitir isso à Junta de Freguesia dos 

Biscoitos e aos moradores. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola teceu algumas considerações no que se refere à data do 

aditamento ao projeto de arquitetura, bem como à data da denúncia da Junta de 

Freguesia, tendo questionado qual foi a atuação do Município quando a parede foi 

derrubada e teve inicio a nova construção; se o fiscal municipal atuou devidamente e se 

a situação foi detetada anteriormente à denúncia porquanto existem testemunhos de 
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pessoas/moradores que presenciaram a queda propositada da fachada por forma a ser 

iniciada uma construção de raiz. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges referiu que, por diversas vezes, estiveram em 

contato com a população e que essa questão da fachada ter sido deliberadamente 

arrasada nunca foi referida, tendo o senhor Presidente acrescentado que o Vereador Rui 

Espínola era a primeira pessoa a referir isso porque, nem na denúncia remetida pela 

Junta de Freguesia, nem no requerimento dos Vereadores do PSD, isso foi mencionado. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que acredita nos moradores que residem ao 

lado dessa obra e que detetaram essa situação, no entanto, destacou que com isso não 

quer dizer que a Câmara tenha agido de má-fé, porquanto não pode é haver na opinião 

pública a suspeição de que haja algum favorecimento à pessoa que está a levar a efeito 

essa construção. Sendo assim, o que se pretende é que, se existe alguma ilegalidade, ela 

tem de ser corrigida e, se não há, as pessoas têm que ser devidamente esclarecidas. -------  

 -------- Sobre a questão da legalidade da obra, o senhor Presidente esclareceu 

novamente que a Câmara não pode colocar em causa a declaração do Engenheiro 

técnico da obra, até mesmo porque a questão colocada pelo Vereador Rui Espínola só 

foi referida agora, ou seja, nunca ninguém falou em nenhum arrasamento ou demolição 

por iniciativa do construtor da obra, todavia, se chegar à Câmara Municipal alguma 

denúncia ou informação sobre essa matéria, irão averiguar. ------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins informou que alguém lhes denunciou que, no 

passado sábado, os funcionários da Câmara Municipal tinham despejado cloro na 

piscina das crianças das Quatro Ribeiras, durante o dia, sem qualquer aviso prévio de 

interdição, impossibilitando o uso da mesma por parte das crianças que ainda estavam a 

frequentar o local bem como das pessoas que se encontravam a acampar, pelo que 

questionou se o Município tinha conhecimento dessa situação. -------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, apesar de ser habitual a colocação desse tipo 

de produto, não tinham conhecimento dessa situação porquanto também não é habitual 

fazerem-no sem quaisquer precauções, ou seja, da forma como a Vereadora Cláudia 

Martins descreveu. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel disse que também não tinha conhecimento dessa situação, 

ao que o senhor Presidente acrescentou que os serviços têm orientações claras 

relativamente à colocação desse tipo de material, contudo, iriam tentar perceber o que 

efetivamente se passou. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No âmbito da reunião realizada com a Junta de Freguesia, durante a tarde de 

hoje, o Vereador Rui Espínola questionou quais tinham sido os assuntos tratados, tendo 

o senhor Presidente feito uma explanação dos temas abordados, destacando a zona 

balnear da Freguesia; o Cemitério; a construção de uma cozinha anexa à Casa do Povo; 

a operacionalidade do Centro de Convívio; a questão de ser criada uma equipa de futsal 

sénior feminina na Freguesia, entre outros assuntos. --------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se, no âmbito das alterações ao 

trânsito, as obras na Rua Aniceto Ornelas também já estavam concluídas, ao que o 
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senhor Presidente respondeu que ainda estavam em curso e que a previsão de conclusão 

era para quarta ou quinta-feira desta semana. -----------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o custo total dessas obras ascendia os 

cem mil euros, tendo o senhor Presidente respondido negativamente e o Vereador Tiago 

Ormonde esclarecido que o valor total dessas obras rondava os setenta mil euros, 

porquanto face à intervenção que está a ser implementada na zona da muralha, a mesma 

não se torna dispendiosa nem gera, por conseguinte, custos acrescidos. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, em dois mil e treze, o Partido Social 

Democrata apresentou uma proposta para a abertura do trânsito na Praça Francisco 

Ornelas da Câmara e na Rua Aniceto Ornelas e, curiosamente, um dos entraves para 

avançar com essa proposta tinha a ver exatamente com a curva da Rua Aniceto Ornelas 

que, por razões de segurança, não permitia a passagem dos Bombeiros. Não obstante, a 

solução que está a ser implementada na muralha é precisamente a mesma, no que diz 

respeito à circulação do trânsito nesse arruamento. ----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu referindo que quando se pensou na abertura desse 

arruamento ao trânsito, a solução que estava a ser implementada nunca foi considerada 

nem tão pouco apresentada pelo PSD nessa altura. Porém, quando foi projetado o outro 

tipo de intervenção e foi apresentado o levantamento topográfico e as medições daquela 

zona chegou-se à conclusão que, do ponto de vista técnico, a solução, por forma a evitar 

que se mexesse o mínimo possível na zona da muralha, seria a que estão a implementar, 

ao que o Vereador Rui Espínola retorquiu que o importante foi encontrar uma solução 

de modo a que se circule melhor no centro da Praia da Vitória. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins registou que, durante a campanha eleitoral, 

sugeriu essa solução para a Rua de Jesus, todavia, lembra-se de ter sido acusada de 

“querer fazer da Praia um laboratório de experiências” e, atualmente, ouve o senhor 

Presidente a defender a mesma solução e a referir que, se não resultar, terão de arranjar 

outra solução. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente discordou da Vereadora Cláudia Martins e mencionou que 

se tratam de situações completamente diferentes porque, uma coisa são alterações ao 

trânsito experimentais e, outra são soluções de implementação. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se iriam haver alterações de calçada 

naquele arruamento, tendo o senhor Presidente respondido negativamente. -----------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins mencionou que, face ao custo dessa empreitada na 

sua globalidade, no valor de setenta mil euros, que o mesmo lhe suscitava muitas 

dúvidas, tendo o senhor Presidente respondido que o processo poderia ser consultado, 

ao que a Vereadora Cláudia Martins manifestou essa intenção. -------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola abordou a situação de três muros derrubados na 

Canada dos Pastos, nomeadamente no troço que liga à Casa da Ribeira, desde há 

sensivelmente dois anos, os quais estão a ocupar, pelo menos, dois terços da via pública 

e, sendo essa uma estrada municipal, questionou o que é o Município já fez para 

solucionar esse problema. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges respondeu que esse assunto estava a ser tratado e 

que, em breve, quando tiver mais dados concretos sobre o assunto, informará sobre a 
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solução desse problema, tendo o senhor Presidente acrescentado que a situação desses 

muros provinha de uma história antiga e complexa, com responsabilidades difíceis de 

apurar e que, supostamente, os mesmos não são responsabilidade da Câmara, apesar de 

haver quem afirme o contrário e, não colocando em causa a idoneidade das pessoas, a 

Câmara não pode resolver de imediato o problema, visto que ainda não está claro quem 

é o responsável pela reparação dos muros, motivo pelo qual se deve essa demora.---------  

 -------- O senhor Presidente continuou explicando que o conhecimento que têm desse 

assunto é que, nos anos noventa, quando essa estrada foi aberta, foi celebrado um 

contrato entre o proprietário do terreno e a Junta de Freguesia, em que a pessoa cedia 

parte do terreno para a estrada e a junta comprometia-se a fazer os muros e 

responsabilizava-se pelos mesmos, sendo que, partindo desse pressuposto, a Câmara 

não tem quaisquer responsabilidades sobre esses muros. ---------------------------------------  

 -------- Posto isto, concluiu que o assunto está a ser tratado por forma a não haver 

dúvidas relativamente a quem cabe essa responsabilidade e de modo a solucionar esse 

assunto o mais rapidamente possível, pelo que, após o mesmo ser devidamente 

averiguado até poderá vir a ser a Câmara Municipal a fazer essa intervenção. --------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola fez ainda uma intervenção relativamente ao referido 

pelo senhor Presidente, na reunião camarária anterior, acerca do ATL da freguesia da 

Agualva, ao que o senhor Presidente contestou mencionando a ausência dos 

fundamentos apresentados. --------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola abordou o Vereador Tiago Ormonde relativamente ao 

anúncio de greve referente aos trabalhadores da Praia da Ambiente, tendo o mesmo dito 

que não havia nada a acrescentar sobre esse assunto. -------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que a Praia Ambiente tomou a iniciativa de reunir 

com os sindicatos, que está disponível para corrigir a situação a nível salarial dos vários 

colaboradores dadas as condições dos restantes do grupo municipal e que o Conselho de 

Administração da Praia Ambiente chegou a acordo com um sindicato, não tendo o outro 

mostrado abertura para apresentar uma proposta, ou o que quer que seja e, a partir desse 

momento, o Conselho de Administração da Praia Ambiente também não é refém de 

nenhum sindicato, nem a Câmara Municipal se pode intrometer nas relações existentes 

entre os sindicatos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/15) VOTO DE PESAR - FALECIMENTO DO DEPUTADO AO 

PARLAMENTO EUROPEU ANDRÉ BRADFORD: ---------------------------------------  

 -------- Voto de Pesar (I-CMPV/2019/1099), pelo falecimento do Deputado ao 

Parlamento Europeu André Bradford, do seguinte teor: ----------------------------------------  

 -------- “Faleceu, no passado dia 18 de julho de 2019, em Ponta Delgada, aos 48 anos de 

vida, após um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória, o Deputado açoriano 

eleito ao Parlamento Europeu, André Jorge Dionísio Bradford. -------------------------------  

Terminou o ensino obrigatório na Escola Secundária Domingos Rebelo, em Ponta 

Delgada, seguindo para a Universidade Católica Portuguesa onde frequentou a 

Licenciatura em Direito, até mudar para a Licenciatura em Comunicação Social e 

Cultural, Comunicação e Estudos da Media, tendo-se licenciado em Comunicação 

Social e Cultural. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais tarde, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica 

Portuguesa, tirou Mestrado em Teoria e Ciências Políticas, sendo que, em 2018, 

concluiu o Doutoramento em Ciências da Comunicação. ---------------------------------------  

 -------- Enquanto estudou esteve envolvido em diversas atividades académicas, 

realçando-se o cargo de Vice-Presidente do Núcleo de Alunos da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. -----------------------  

 -------- Terminados os estudos, André Bradford fez estágio no Departamento de 

Marketing da TVI, do grupo Media Capital, tendo sido correspondente, em Lisboa, do 

periódico mais antigo em publicação em Portugal, o jornal diário “Açoriano Oriental”, 

entre 1992 e 1997. Nesse mesmo ano, foi jornalista do “Diário de Notícias”, nas secções 

Artes e Multimédia, Negócios e na Edição Online. ----------------------------------------------  

 -------- Regressado aos Açores desempenhou funções como Adjunto do Diretor do 

“Açoriano Oriental”, entre setembro de 1999 e março de 2000. -------------------------------  

 -------- Nessa altura é convidado a assumir funções de Assessor do Secretário Regional 

do Ambiente, cargo que ocupou durante oito meses, uma vez que, em novembro de 

2000, passou a assessorar o Secretário Regional da Agricultura e Pescas. -------------------  

 -------- Em 2001 vai trabalhar diretamente com o Presidente do Governo Regional dos 

Açores, como Assessor para a Cooperação Externa, tendo, no período entre 2005 e 

2008, sido nomeado Representante da Região na Comissão Bilateral do Acordo de 

Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América, cargo que 

desempenhou ao mesmo tempo que passava a ser responsável pelos Assuntos Políticos 

do Presidente do Governo. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Estas funções ocuparam-no até outubro de 2008, altura em que é convidado a 

integrar a orgânica do Governo da Região Autónoma dos Açores, como Secretário 

Regional da Presidência, tendo a seu cargo as pastas dos Assuntos Parlamentares, 

Cooperação Externa, Comunidades, Juventude e Comunicação Social. ----------------------  

 -------- Em 2012, foi nomeado Chefe de Gabinete do Presidente do Governo Regional 

dos Açores, cargo que ocupou durante um ano e um mês, tendo depois assumido o seu 

lugar de Deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

Enquanto Deputado Regional foi Presidente da Comissão Eventual de Inquérito ao 

Grupo SATA e membro da Comissão Permanente de Economia, até ter assumido 

funções como Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista/Açores. -------------  
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 -------- Assumiu a liderança da bancada parlamentar até ser indicado como candidato do 

PS/Açores na lista nacional às Eleições para o Parlamento Europeu, tendo sido eleito, 

em junho de 2019, como único eurodeputado Açoriano, tomando posse no início do mês 

de julho de 2019 e assegurado, algo verdadeiramente pioneiro, o assento nas comissões 

de agricultura e pescas do Parlamento Europeu. -------------------------------------------------  

 -------- Militante e dirigente do Partido Socialista, André Bradford era atualmente vice-

presidente do partido nos Açores. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Socialmente, André Bradford era sócio da Empresa de Auto Viação Micaelense, 

Lda, Comércio Automóvel e Assistência Técnica, Transportes Públicos e Coletivos, e 

sócio e ajudante do Banco Alimentar Contra a Fome. -------------------------------------------  

 -------- Benfiquista ferrenho, com um sentido de humor próprio de quem tem uma 

formação cultural e pessoal de grande exigência ética, André Bradford distinguiu-se, 

sempre, pelas suas qualidades de afabilidade, inteligência e de oratória. ---------------------  

 -------- O seu contributo para a qualidade do debate político, para o seu partido, para a 

democracia e para a valorização da Autonomia Política Açoriana é, por todos, 

reconhecido e elogiado. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O seu desaparecimento, em condições tão súbitas e inesperadas, deixou a maior 

consternação em todos quantos o conheceram e junto do Povo Açoriano, em geral, 

constituindo, em particular, uma perda irreparável para a sua família, para a sua mulher, 

Dulce Teixeira Bradford, e para os seus quatro filhos. ------------------------------------------  

 -------- Assim, a Câmara Municipal da Praia da Vitória em reunião ordinária, de 

29 de julho de 2019, propõe a aprovação de um Voto de Pesar falecimento do 

Deputado ao Parlamento Europeu, André Jorge Dionísio Bradford, manifestando 

o maior pesar e solidariedade para com a sua família, amigos e colegas no 

Parlamento Europeu. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Do presente Voto deverá ser dado conhecimento à sua família, ao 

PS/Açores, à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e ao 

Parlamento Europeu.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que os Vereadores do Partido Social 

Democrata associavam-se ao Voto de Pesar em causa, na esperança de que o mesmo 

transmita algum conforto à sua família e amigos, porquanto, é o mínimo que há a fazer 

em situações desta natureza. -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/15) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de julho em curso, de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando, nos 

termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores 

alterações, que irá gozar 16 dias de férias, de 16 a 31 de agosto próximo. -------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/15) EIC – EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAÇÃO – 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO (RENOVAÇÃO): ------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o Relatório de 

Auditoria de Certificação dos serviços da Câmara Municipal (Renovação), realizada a 

26, 27 e 28 de junho findo, pela EIC – Empresa Internacional de Certificação -, o qual 

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

 -------- Informação datada de 10 de julho em curso, da responsável pelo Setor de 

Recursos Humanos e Qualidade, Dr.ª Anabela Leal, do seguinte teor: -----------------------  

 -------- “Na sequência da Auditoria Externa de renovação da certificação de 

serviços (ISO 9001:2015), serve o presente para informar que a certificação foi efetuada 

com sucesso sem que tivessem sido apresentadas Não Conformidades. ----------------------  

 -------- Informo ainda que foram apresentadas 3 Oportunidades de Melhoria, conforme 

relatório em anexo. (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/15) ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: --------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1000, datada de 11 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Assembleia Municipal deliberou em 29 de junho de 2018 

aprovar a proposta do Código de Ética e Conduta da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória e considerando que no âmbito da Auditoria Externa realizada para a renovação 

da Certificação, um dos aspetos indicados como Oportunidade de Melhoria foi 

exatamente a melhoria do Código de Ética e Conduta, já existente na CMPV, no que 

respeita à prevenção e combate ao assédio laboral; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto 

passou a estar referido como Deveres do Empregador, “adotar códigos de boa conduta 

para a prevenção e combate ao assédio no trabalho e instaurar procedimento disciplinar 

sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho”; ------------  

 -------- Considerando o disposto na alínea ccc) e k) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado 

com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.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; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, aprovar a alteração ao Código de 

Ética e de Conduta da Câmara Municipal da Praia da Vitória e submeter à Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória, no sentido de incluir o Princípio da Proibição de 

Assédio, prevista no artigo 29º do Código de Trabalho.” ---------------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  
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 -------- (05/15) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À SOCIEDADE 

FILARMÓNICA PROGRESSO BISCOITENSE - DESLOCAÇÃO A VINHÓS, 

CONCELHO DE FAFE: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/999, datada de 11 de julho corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Sociedade Filarmónica 

Progresso Biscoitense, para a participação nas festividades da Freguesia de Vinhós, 

concelho de Fafe, a ter lugar de 1 a 4 de agosto. -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que cada vez mais a cultura 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 Sociedade Filarmónica Progresso 

Biscoitense para apoio com duas passagens, Terceira/Lisboa/Terceira, pelo valor total 

de 268€ (duzentos e sessenta e oito euros).” ------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, por se tratar de um apoio extraordinário, 

os Vereadores do Partido Social Democrata iriam abster-se. -----------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (06/15) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DAS 

IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS-CASA DE 

SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO: ----------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1102, datada de 24 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o pedido de colaboração solicitado pelo Instituto das Irmãs 

Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Casa de Saúde do Espírito Santo, para a 

realização da campanha “Setembro Amarelo”, integrada no âmbito de uma campanha 

internacional para a consciencialização sobre a prevenção do suicídio, a implementar na 

Região Autónoma dos Açores e especialmente na Ilha Terceira; ------------------------------  

 -------- Considerando que o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de 

Jesus – Casa de Saúde do Espírito Santo é uma instituição que intervém no campo da 

saúde mental, ao nível do tratamento, reabilitação e prevenção das doenças mentais; -----  

 -------- Considerando que a Região Autónoma dos Açores é a região do País com taxas 

de suicídio mais elevadas nos grupos etários mais jovens, o que acarreta uma maior 

perda de potenciais anos de vida em cada suicídio comparada com a média nacional; ----  

 -------- Considerando que é fundamental efetuar um trabalho de sensibilização e 

prevenção junto da população, assim como, facilitar o acesso aos cuidados de saúde 

primários e de saúde mental prestados, de modo a que sejam precoce e adequadamente 

identificadas e tratadas as perturbações mentais por profissionais de saúde habilitados; --  
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 -------- Considerando que a campanha “Setembro Amarelo” comporta diversas 

iniciativas formativas, culturais e desportivas que decorrem, nos concelhos da Praia da 

Vitória e Angra do Heroísmo, durante o mês de setembro – mês da prevenção do 

suicídio; com o propósito de sensibilizar a população para essa problemática, 

combatendo o estigma e promovendo a saúde mental; ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de 

650,00€ (Seiscentos e cinquenta euros), ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 

Coração de Jesus – Casa de Saúde do Espírito Santo, para realização das iniciativas 

integradas na campanha “Setembro Amarelo”. O pagamento do apoio será efetuado até 

31 de dezembro de 2019.” ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins mencionou que o PSD se abstinha pelo motivo 

evocado no ponto anterior. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (07/15) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO GRUPO DE 

AMIGOS DA PRAIA DA VITÓRIA - “JORNAL DA PRAIA”: -------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1105, datada de 24 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Grupo de Amigos da Praia da Vitória, solicita apoio financeiro deste Município 

para fazer face às despesas com a edição quinzenal Jornal da Praia. --------------------------  

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

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

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

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

 -------- Considerando que o Grupo de Amigos da Praia da Vitória é uma associação sem 

fins lucrativos que tem a seu cargo as despesas de edição do único Jornal impresso, 

quinzenalmente, no Concelho da Praia da Vitória, o “Jornal da Praia”; ----------------------  

 -------- Considerando que o “Jornal da Praia” é reconhecido, publicamente, como um 

meio de comunicação fundamental à divulgação e promoção da atividade desenvolvida 

no Concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a atividade desenvolvida pelo Grupo de Amigos da Praia da 

Vitória, acarreta despesas contínuas, que têm conduzido a uma situação financeira 

delicada; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que a entidade em causa têm a sua situação tributária regularizada, 

nesta data, conforme documento que consta no Sector Financeiro e Tesouraria; -----------  

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

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de 

3500,00€ (três mil e quinhentos euros), mediante celebração do respetivo contrato 

programa com o Grupo de Amigos da Praia da Vitória.” ---------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que era importante manter este Jornal no 

nosso concelho, no entanto, em troca deste apoio, ainda era mais importante a Câmara 

exigir imparcialidade na informação que é transmitida às pessoas. Todavia, e por se 

tratar de um apoio extraordinário, mantinham o mesmo sentido de voto que têm 

manifestado em apoios idênticos. -------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (08/15) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À LIGA DOS 

COMBATENTES-NÚCLEO DA ILHA TERCEIRA: --------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1106, datada de 24 de julho corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que a Liga dos Combatentes – Núcleo da Ilha Terceira, solicitou 

apoio para execução da Cerimónia Evocativa dos 190 anos da Batalha de 11 de agosto 

de 1829 e de Homenagem aos Antigos Combatentes Mortos na Guerra do Ultramar; -----  

 -------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do artigo 33º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei nº 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; -----------------------------------------------  

 -------- Considerando que este pedido será para fazer face às despesas inerentes da 

cerimónia, sobretudo com um almoço/convívio às entidades presentes; ---------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no 

valor de 400€ (quatrocentos euros) à Liga dos Combatentes – Núcleo da Ilha Terceira, 

mediante celebração de contrato-programa.” -----------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (09/15) PROPOSTA DE ISENÇÃO, A TÍTULO EXCECIONAL, DO 

PAGAMENTO DA RENDA RELATIVA À CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 

DO BAR DA PISCINA DA CALDEIRA DURANTE A ÉPOCA BALNEAR DE 

2019: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1032, datada de 16 de julho em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que, a abertura prevista no contrato de concessão da Piscina da 

Caldeira, na Vila das Lajes, atrasou em virtude dos trabalhos de manutenção efetuados 
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na mesma e demora da respetiva fiscalização pelos serviços competentes (ISN – 

Instituto de Socorros a Náufragos); ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, esse facto inviabiliza a rentabilidade do concessionário, cujo 

valor da renda prevista no contrato de concessão é de 427,40€. -------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere, a título excecional, isentar o 

pagamento da renda relativa à concessão de exploração do Bar da Piscina da Caldeira, 

durante a presente época balnear, ou seja, de maio a setembro de 2019”. --------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual era o fundamento para a isenção do 

pagamento da renda durante toda a época balnear, ao que o senhor Presidente respondeu 

que se devia ao facto do bar dessa zona balnear ter aberto tardiamente, em virtude dos 

trabalhos de manutenção efetuados, pela demora da fiscalização do Instituto de Socorros 

a Náufragos e também porque, no ano passado, tinha ocorrido essa situação bem como 

vários problemas durante toda a época balnear. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Armando Costa acrescentou que, tendo em conta todos os 

problemas que já se verificaram até à presente data nessa zona balnear, esta era uma 

forma de incentivar o concessionário a manter aquele espaço aberto porquanto, se assim 

não for, o concessionário, para além de não conseguir fazer lucro nenhum também terá 

muitas dificuldades para fazer face ao pagamento da renda estipulada. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu referindo que o fundamental é manter aquele 

espaço aberto porquanto a alternativa seria fazer uma gestão direta daquela zona balnear 

ou fechar o bar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (10/15) PROCESSO N.º 01/2019/20 – PAULO EDUARDO AGUIAR 

LEONARDO – DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR PARA HABITAÇÃO 

MULTIFAMILIAR – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 

TODAS AS TAXAS: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 16 de julho corrente, de Paulo Eduardo Aguiar 

Leonardo, solicitando a isenção do pagamento das taxas relativas ao Processo n.º 

01/2019/20, uma vez que o prédio em causa se localiza na Travessa do Monturo, n.º 22, 

desta freguesia e concelho, ao abrigo da alínea i), do n.º 1, do art.º 6.º, do Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas da Urbanização e Edificação. -------------------------  

 -------- Informação datada de 16 de julho em curso, da Secção de Obras Particulares – 

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

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

reconstrução de moradia unifamiliar, sita na Travessa do Monturo, n.º 22, freguesia de 

Santa Cruz, apresentado nesta Câmara Municipal por Paulo Eduardo Aguiar Leonardo, 

veio o mesmo solicitar a isenção do pagamento de todas as taxas relativas ao processo, 

ao abrigo da alínea i), do n.º 1, do artigo 6.º do Regulamento municipal de taxas e outras 

receitas de urbanização e edificação, por se tratar da recuperação de um imóvel 

degradado no centro histórico.” ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

de todas as taxas referentes ao processo n.º 01/2019/20, conforme requerido e nos 

termos e fundamentos da informação técnica datada de 16 de julho em curso, da 

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

cinquena minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser 

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 


