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ATA Nº 16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO DE 2019 
 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Rui 

Fernandes Nobre de Castro, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição de 

Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel da Silva Borges, em 

substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. ---------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa, Raquel Lemos Borges e  

Rui Miguel Mendes Espínola. ----------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos doze dias do mês de agosto 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 Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Maria José Machado da Rocha 

Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes Martins e Tiago 

Manuel da Silva Borges, em substituição de 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e considerando a denúncia e acusação efetuadas na 

última reunião de Câmara, pelos Vereadores do Partido Social Democrata, relativa a 
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uma demolição, supostamente deliberada, da fachada de um prédio, o Sr. Presidente 

questionou, tendo ainda em conta que decorreram quinze dias sem que tivesse chegado 

à Câmara Municipal qualquer prova ou documentação sobre o assunto, nem através de 

alguma entidade ou de algum morador, se os senhores Vereadores do PSD tinham 

algum elemento a acrescentar à denúncia e à acusação efetuada de que teria constituído 

uma demolição deliberada do prédio em causa, para poderem dar sequência a qualquer 

trabalho sobre a matéria. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão a Vereadora Cláudia Martins disse que os elementos que 

tinha e que continua a ter, tendo em conta a denúncia da Junta de Freguesia, são as 

fotografias que apresentou no dia da reunião. ----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, na altura em que se abordou esta situação, 

da parte dos Vereadores do PSD houve a acusação e a denúncia de que a edificação 

tinha sido deliberadamente “arrasada”, sendo que, nessa altura, esclareceu que nem na 

denúncia da Junta de Freguesia, nem no requerimento dos Vereadores do PSD, era feita 

essa referência mas, porém e na reunião de Câmara, os Vereadores do PSD disseram 

que a demolição tinha sido intencional e que tinha sido “arrasada” com máquinas; no 

entanto, passados quinze dias e como a Câmara não recebeu qualquer prova, ou 

testemunho, dessa ocorrência, questionou, considerando a denúncia e a acusação, quais 

são os novos elementos que os Vereadores do PSD dispõem. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que os Vereadores do PSD entregaram 

um requerimento à Câmara Municipal, sendo que em momento algum é dito que a obra 

é ilegal, falando apenas em suspeitas. --------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, na altura da reunião de Câmara, surgiu uma informação 

aquando da discussão, sobre a qual não se pronunciou porque não tinha acesso à 

mesma, ou seja, de que os moradores teriam visto a casa antiga a ser deliberadamente 

demolida, mas essa era uma informação nova para si naquele momento. Nesse caso e 

nesta situação a pessoa que referiu essa informação não está presente, pelo que será 

necessário aguardar pela sua presença para efeitos de esclarecimento. -----------------------  

 -------- Relativamente ao restante processo salientou que não foi dada uma resposta por 

parte da Secretaria das Obras Públicas à Junta de Freguesia, sendo que a única 

informação que tem é aquela que transmitiu na última reunião de Câmara. -----------------  

 -------- O senhor Presidente perguntou se o que a senhora Vereadora está a dizer é que 

essa não é uma questão dos Vereadores do PSD, mas sim individual de um Vereador. ---  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins clarificou que, aquilo que tem conhecimento é 

mediante o que foi transmitido pela Junta de Freguesia e das fotografias que apresentou, 

as quais, na sua opinião, eram bastante claras. ---------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente reforçou que na última reunião de Câmara foi feita uma 

acusação de que a demolição terá sido intencional e que passados quinze dias a Câmara 

não recebeu qualquer prova, testemunho ou comunicado, de quem quer que seja, sobre 

esse assunto, pelo que questionou se os Vereadores do PSD têm algum elemento a 

acrescentar à denúncia e acusação que fizeram na última reunião de Câmara, tendo a 

Vereadora Cláudia Martins respondido que não tem qualquer elemento a acrescentar, 

sendo que continuam a aguardar a resposta da Secretaria Regional das Obras Públicas. --  
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 -------- O senhor Presidente referiu que são duas situações diferentes, ou seja, a situação 

do projeto de arquitetura e a demolição da fachada; uma questão é o facto de toda a 

documentação da Câmara Municipal, a comunicação da Junta de Freguesia e também o 

que foi apresentado por escrito pelos Vereadores do PSD, não fazerem qualquer 

referência à possibilidade da demolição da fachada ter sido deliberada e outra questão é 

a acusação e denúncia, efetuadas em sede de reunião de Câmara, de que a fachada teria 

sido demolida intencionalmente, o que é uma acusação grave; como essa acusação foi 

feita em sede de reunião de Câmara, questionou se existe algum elemento sobre esta 

matéria, ao que a Vereadora Cláudia Martins respondeu que não tem qualquer elemento 

a acrescentar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins acrescentou que caso venha a ser constatado que 

está tudo em conformidade com a obra e que não existe nada de ilegal, não tem 

qualquer problema de, publicamente, fazer um pedido de desculpas à pessoa em 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, habitualmente, a Câmara recebe várias 

reclamações sobre construções nas freguesias dos Biscoitos e do Porto Martins mas que, 

porém e relativamente a este caso concreto, não houve qualquer denúncia por parte dos 

moradores, tendo surgido apenas a denúncia da Junta de Freguesia e que, em cerca de 

quinze anos, nunca havia acontecido a apresentação, por parte das Juntas de Freguesia, 

de denúncias sobre obras particulares. -------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a questão fundamental neste processo era saber se a 

demolição foi intencional, sendo que, o que foi denunciado na última reunião de 

Câmara, pelos Vereadores do PSD, era que a demolição havia sido intencional, pelo que 

questionou se havia novos elementos a acrescentar ao processo, considerando que, 

passados quinze dias, não foi recebida qualquer reclamação. ----------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins respondeu que não tinha mais elementos a 

acrescentar ao processo e se tivesse a certeza que a demolição havia sido intencional, ao 

invés de apresentar um mero requerimento à Câmara, teria acusado a situação. ------------  

 -------- Referiu ainda que se a Câmara Municipal tem a informação de que está tudo 

legal com a obra, então a sua pergunta é por que motivo não transmitiu essa mesma 

informação à Junta de Freguesia, quando esta fez a denúncia, dando assim azo a que se 

continue com suspeitas. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente insistiu que a questão é saber se a demolição é intencional 

ou não, porquanto aquilo que os Vereadores do PSD acusaram é que foi intencional. -----  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins respondeu que, quando falaram sobre essa 

situação, receberam uma declaração do técnico responsável pela obra dizendo que a 

demolição não foi intencional mas sim causada pelas condições climatéricas, reforçando 

que não tem mais informações em relação a este processo e que nem falou mais do 

mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente insistiu que os Vereadores do PSD fizeram a acusação de 

ter sido uma demolição intencional e inclusive disseram que as máquinas “arrasaram” a 

fachada da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que vão aguardar até terem mais 

respostas das entidades às quais fizeram denúncia, tendo em conta que não têm mais 

informações. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que não fez a acusação de que a demolição foi intencional, tendo 

o senhor Presidente referido que então estava a ser separada a posição dos Vereadores 

do PSD da posição do Vereador Rui Espínola. ---------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que o que está em causa são duas 

pessoas, em que uma tinha, nessa altura, uma informação adicional. -------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges acrescentou que, na altura em que ocorreu essa 

situação, se deslocaram à freguesia dos Biscoitos, sendo que, pelo menos da sua parte, 

não existe uma questão política, mas como é uma localidade pequena, em que todas as 

pessoas se conhecem e sabem que a pessoa que está a construir teve responsabilidades 

na Câmara, ao se depararem com aquela situação e como quando fizeram as suas obras 

foram obrigados a respeitar o PDM – Plano Diretor Municipal – e a legislação em vigor, 

reclamaram perante a demolição, sendo que o primeiro órgão a quem se dirigiram foi à 

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

 -------- Prosseguiu dizendo que, pelo menos da sua parte, não dispõe de informação de 

que a fachada do prédio em causa tenha caído por algum motivo. ----------------------------  

 -------- Referiu ainda que uma questão que levantou dúvidas quando reuniram com a 

Junta de Freguesia tinha a ver com o facto de, quando esta solicitou esclarecimentos à 

Câmara, ter sido enviado um documento a dizer que havia sido solicitado um 

aditamento ao projeto, ou seja, por que motivo tinha sido solicitado esse aditamento. -----  

 -------- Concluiu reforçando que nesta questão não há nada de político, apenas foram 

solicitados esclarecimentos considerando que, como esta é uma localidade pequena, as 

pessoas se interrogam sobre o motivo pelo qual determinada pessoa pode fazer daquele 

modo quando, essa atuação, a elas, não foi permitida. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, habitualmente, nas reabilitações na 

freguesia dos Biscoitos, surgem essas situações, inclusivamente existe um processo de 

investimento da Unicol, muito importante para as freguesias dos Biscoitos e das Quatro 

Ribeiras, que se encontra parado no âmbito de uma denúncia anónima, ou seja, é 

habitual acontecerem estas situações, mas nunca uma Junta de Freguesia fez uma 

denúncia sobre obras particulares; para além disso também não se recorda de algum 

Vereador da oposição ter feito denúncias apresentando requerimentos sobre uma 

questão particular, para mais quando não são apresentadas provas. ---------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que foram apresentadas fotografias que 

demonstram que a construção está a ser feita de raiz. -------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, na sua opinião, isso demonstra uma forma de 

fazer oposição, o que é perfeitamente legítimo, mas o executivo também não está para 

ser alvo de acusações levianas. ----------------------------------------------------------------------  

 --------  A Vereadora Cláudia Martins justificou que na altura fez o que entendeu ser o 

correto, ou seja, apresentar um requerimento com os dados que tinham e discutir o 

assunto em reunião de Câmara, sendo que a Câmara apresentou os projetos e perante a 

declaração do técnico encarregue pela obra, em princípio, está tudo correto; como foram 

feitas denúncias a outras entidades, terá de aguardar pelas repostas das mesmas para 



 

 
Ata nº 16/2019 Página 5 de 12 
 

 

 

 

poder tecer as suas considerações finais, e caso no final se concluir que está tudo em 

conformidade, da mesma forma como apresentou o requerimento sobre esta matéria, 

também é pessoa para emitir um comunicado a pedir desculpa à pessoa em causa. --------  

 

 -------- De seguida a Vereadora Cláudia Martins solicitou que fosse feito um balanço da 

forma como decorreram as Festas da Praia este ano, designadamente se foram feitas 

algumas queixas em relação ao que se passou durante a semana. -----------------------------  

 -------- Referiu ainda que, da sua parte e ao contrário do que aconteceu no ano passado, 

em que apresentou queixas em concreto, porquanto os particulares se haviam dirigido à 

sua pessoa nesse sentido, este ano isso não aconteceu, pelo que, no seu entender e de 

uma forma geral, correu tudo bem. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que, apesar de estarem satisfeitos com a forma como decorreu 

a semana das Festas, é necessário não esquecer que os fornecedores são um pilar das 

Festas, pelo que é conveniente não os esquecer, para que estes não sejam os últimos a 

festejar. Para além disso é importante não descurar aquilo que acontece no resto do 

Concelho, durante esta semana. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao Plano de Sustentabilidade das Festas, disse que tinha muitas 

espectativas em relação ao mesmo, porém, na sua perspetiva e pelo que se apercebeu, 

não correu como esperado, tendo questionado qual o balanço do executivo sobre este 

Plano.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente fez então o balanço do modo como decorreram as Festas, 

destacando que, no ano passado se criou uma questão que tinha a ver com o cortejo de 

abertura, tendo-se entendido que não tinha corrido bem, mas comparativamente e 

analisando área por área e segmento por segmento, este ano até pode ter corrido menos 

bem, considerando que o estado do tempo acabou por condicionar as festividades. --------  

 -------- Referiu ainda que este ano houve vários cancelamentos e a necessidade de se 

proceder à reprogramação durante as Festas, pelo que se for feita uma análise, 

comparativamente, à gestão global deste ano com a do ano passado, diria que a do ano 

passado correu muito melhor e foi mais fácil de gerir, sendo que, ao invés do cortejo de 

abertura que, no ano passado, assumiu uma dimensão menos positiva, neste ano, 

aconteceu o contrário, ou seja, o cortejo de abertura teve uma dimensão 

extraordinariamente positiva.------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em termos de sustentabilidade económica e financeira, salientou que foi o 

investimento das Festas da Praia que, pelo segundo ano consecutivo, teve o orçamento 

mais baixo, equilibrado, sustentável e muito longe dos valores públicos afetos que se 

registavam anteriormente. Além disso conseguiu-se, não só durante a semana das Festas 

da Praia mas também no antes e depois, que fosse o período mais importante, do ponto 

de vista turístico, da ilha Terceira, durante o qual o setor turístico da Ilha consegue ter 

maior rentabilização. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou também que, felizmente, não houve irregularidades dos transportes 

nem da Atlânticoline nem da SATA. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às condições atmosféricas deste ano, referiu que, infelizmente, acabaram 

por não ajudar ao decorrer das Festas, o que, naturalmente, também vai provocar algum 
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impacto financeiro, mas que isso não vai colocar em causa a sustentabilidade das Festas, 

sendo que as contas vão ser analisadas no final do ano. -----------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão dos fornecedores e patrocinadores, disse que a grande 

maioria dos artistas que atuaram, já receberam os seus montantes, ou seja, que 

receberam até no próprio dia em que atuaram e que nos casos em que isso não 

aconteceu foi porque os artistas não entregaram a documentação respetiva. ----------------  

 -------- Em relação aos restantes fornecedores referiu que os montantes serão pagos 

dentro da normalidade e de acordo com o recebimento, quer dos concessionários, quer 

dos patrocinadores das Festas da Praia. ------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão ambiental salientou que, naturalmente, existe sempre 

resistências e quem não tenha a mínima preocupação ambiental, pelo que, no próximo 

ano, terá de se insistir nesta situação junto dos concessionários; no entanto, o balanço é 

extremamente positivo, sendo que o local onde melhor funcionou, com a medida 

adotada de utilização de copos reutilizáveis, foi na “Dreamzone”, ao contrário do que 

foi dito pela Vereadora Cláudia Martins. ----------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a parte da campanha de sensibilização de plantar uma árvore por dia, disse 

que acabou por se plantar mais do que uma árvore por dia, porquanto houve mais 

pessoas a mobilizarem-se para essa questão que era apenas simbólica. ----------------------  

 -------- Para além dessa questão o senhor Presidente salientou que, ao contrário daquilo 

que se dizia, afinal a Praia não ficou cheia de lixo, no âmbito da greve dos trabalhadores 

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, quando falou deste assunto, foi 

perante o que leu na comunicação social, mas também entende que não é correto assinar 

um acordo com um sindicato que apenas representa três trabalhadores de uma Empresa, 

tendo o Vereador Tiago Ormonde replicado que já aderiram a esse acordo quarenta e 

quatro funcionários, de um total de sessenta e seis funcionários. ------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que no próximo dia vinte e três de agosto, ou 

seja, aquando do processamento dos vencimentos, quarenta e quatro funcionários, da 

Praia Ambiente, vão receber de acordo com o estipulado no acordo de trabalho. -----------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou de onde serão obtidas as receitas para pagar 

essa despesa, ao que o senhor Presidente respondeu que essas receitas resultam da 

sustentabilidade financeira que a Praia Ambiente sempre demonstrou ter. ------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, na sua opinião e de acordo com o artigo 

que publicou, este acordo deveria ter sido negociado com os dois sindicatos, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde esclarecido que os trabalhadores afetos ao SINTAP não 

podiam ser prejudicados pelo facto do STAL, sindicato que marcou a greve para os dois 

dias, só ter apresentado uma proposta de acordo há um mês. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o que os Vereadores do PSD acabaram de dizer 

é que os quarenta e quatro trabalhadores da Praia Ambiente não deveriam receber mais, 

no âmbito do acordo assinado com o SINTAP, ficando os mesmos a aguardar pelo 

acordo com o STAL, tendo a Vereadora Cláudia Martins realçado que, na sua opinião, a 

Praia Ambiente deveria ter reunido com os dois sindicatos para negociar o acordo. -------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que a Praia Ambiente negociou com o 

SINTAP durante seis meses e entretanto chegaram a acordo, sendo que o STAL só 
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iniciou o processo há um mês, razão pela qual não era adequado prejudicar quarenta e 

quatro pessoas por esse motivo. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a Praia Ambiente está a ir ao encontro de reivindicações de 

doze anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que, da parte do Conselho de Administração da 

Praia Ambiente, a disponibilidade para reunir com os sindicatos é total mas, no entanto, 

não é fácil reunir com os sindicatos em simultâneo, ao que a Vereadora Cláudia Martins 

replicou que, como se tratava de uma entidade pública, essas diferenças deveriam ser 

tratadas “à mesma mesa”. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que, de acordo com o Código de Trabalho, o 

acordo de empresa negociado com as entidades sindicais é precisamente isso, ou seja, o 

direito dos trabalhadores, em conjunto, conseguirem ganhos e depois o direito de 

negociação coletiva para dar mais força a esse conjunto de trabalhadores. Assim, os 

trabalhadores têm o direito de se reunirem em entidades sindicais e estas negoceiam, 

com as entidades patronais, aquilo que são os valores a serem acordados, os direitos, 

bem como as regalias laborais, sendo que neste caso o STAL não quis chegar a acordo 

com a Praia Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins realçou que a entidade sindical que chegou a 

acordo representava uma minoria, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que 

isso não corresponde à verdade, até pelo contrário, quando o STAL começou a negociar 

com a Empresa, faziam parte do mesmo, três ou quatro funcionários. ------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o acordo que existia era com o 

SINTAP, sendo que esse foi o acordo negociado e no âmbito do qual foram revistos os 

valores, sendo que só no fim dessa negociação é que apareceu o STAL, com uma 

proposta no sentido dos funcionários trabalharem trinta e cinco horas e com aumentos 

entre vinte três e trinta por cento e, como não foi possível chegar a acordo, avançaram 

então para a greve. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, durante o período do pré-aviso de greve, o STAL não 

disse mais nada à Praia Ambiente e só quando terminada a greve, é que a Praia 

Ambiente recebeu um ofício do STAL dizendo que estavam disponíveis para dialogar 

urgentemente, tendo sido respondido no sentido de apresentarem nova proposta. ----------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o acordo já entrou em vigor, ao que o 

Vereador Tiago Ormonde respondeu que entrou em vigor para quem aderiu ao mesmo e 

que os restantes funcionários que entendem que o acordo não é bom, ficam a aguardar. --  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins insistiu que o acordo deveria ter sido negociado 

com os representantes dos dois sindicatos, ao que o senhor Presidente esclareceu que o 

acordo foi negociado com ambos os sindicatos, mas apenas um deles chegou a acordo e 

que o outro não aceitou, motivo pelo qual não era correto prejudicar os trabalhadores 

que aceitaram esse acordo. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde disse que não há divisões entre trabalhadores da 

Câmara afetos à Praia Ambiente e os trabalhadores da mesma, pois ganham o mesmo 

valor por horas, sendo que uns trabalham tinta e cinco horas e os outros quarenta horas 

mas estes recebem mais por essa diferença. -------------------------------------------------------  
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 -------- Ainda sobre a forma como decorreram as Festas da Praia e de acordo com as 

notas públicas que emitiu, durante esse período, a Vereadora Cláudia Martins disse que 

estava à espera de ver alguma sessão de esclarecimento, ou tentativa de atratividade, 

relativa ao projeto “Terceira Tech Island”. --------------------------------------------------------  

 -------- Ourta situação que abordou foi relativa às atividades náuticas praticadas na 

Marina, referindo que, enquanto cidadã do Concelho e caso pretendesse, não podia 

participar, ao que o senhor Presidente respondeu que, desde que se inscrevesse junto do 

Clube Naval, podia participar. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou, considerando que as Festas eram 

direcionadas para a baía, porque não haviam mais atividades de modo a que as pessoas 

pudessem ter mais contato com os desportos náuticos. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que todas as entidades relacionadas com o mar, 

que têm a sua atividade na Praia da Vitória, tiveram oportunidade de acrescentar ao 

programa tudo o que pretendiam realizar e assim o fizeram, pelo que essa crítica tem de 

ser feita a essas entidades, porquanto não faz sentido ser a Câmara Municipal, ou a 

Cooperativa Praia Cultural, a substituir-se ao Clube Naval da Praia da Vitoria. ------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que a sua crítica vinha no sentido de ser a 

Câmara Municipal a promover o primeiro contato com essas entidades, até porque isso 

seria um fator impulsionador para as empresas privadas que têm atividade na Praia da 

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

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, para se participar nas atividades náuticas e 

desportivas que fazem parte do programa, as pessoas podem inscrever-se junto dos 

clubes, ou seja, junto das entidades parceiras. ----------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à AUGI das Pedreiras, a Vereadora Cláudia Martins questionou o 

ponto de situação do processo, tendo em conta que foram contatados por um casal que 

pretendia comprar o seu terreno e não estavam a conseguir fazê-lo, ao que o senhor 

Presidente respondeu que a esmagadora maioria dos casais também se dirigiu ao 

executivo manifestando o seu profundo desagrado porque o orçamento que vai permitir 

a concretização daquele processo não teve o voto favorável do PSD. ------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente dizendo que o edital da legalização do 

loteamento foi publicado na comunicação social, como é legalmente exigido, para 

decurso do período de discussão pública, sendo que esse período decorre até meados de 

setembro e que, decorrido esse prazo, o loteamento fica aprovado e a partir daí é 

possível fazer as vendas. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou referindo que todos os moradores estão informados desta situação, 

sendo que o objetivo é concretizar as vendas até trinta e um de dezembro. ------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins abordou a questão da reportagem com o 

Presidente do Sport Club Praiense, sobre as obras no Estádio Municipal, que, segundo o 

mesmo, já deveriam ter sido iniciadas há três anos, tendo o senhor Presidente 

respondido que o investimento não pode ser feito à espera que a equipa suba de divisão 

e que, quando houver a necessidade de se fazer esse investimento, então assim será, mas 
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que, neste momento, isso não acontece, ou seja, nesta altura o Estádio tem todas as 

condições para o Sport Club Praiense SAD disputar o campeonato nacional seniores. ----  

 

 

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

 

 

 -------- (01/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto em curso, 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 12 de agosto 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto em curso, de Raquel Lemos Borges, 

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 12 de agosto de 2019, pelo que será substituída, 

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

artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------  

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

 

 

 -------- (03/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI MIGUEL MENDES ESPÍNOLA: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de agosto em curso, de Rui Miguel Mendes 

Espínola, 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 12 de agosto 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/16) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1133, datada de 7 de agosto corrente, do Vereador 

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

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

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

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

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

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

 -------- Considerando os requerimentos de apoio à renda, com vista à atenuação das 

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem a maioria dos 

critérios cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; -----------------  

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

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

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

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos 5º e 10º do Regulamento de 

Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o 

artigo 4º nº 4 e nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere aprovar a 

atribuição dos apoios constantes de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de 

setembro de 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 05/11/2018 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 16/11/2018.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/16) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: -------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1135, datada de 7 de agosto corrente, do Vereador 

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

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

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

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

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

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

 -------- Considerando que foram verificadas as condições de acesso definidas pelo artigo 

3º desse regulamento;---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelo artigo 7º e 14º do mesmo regulamento; -------------------------------------------  

 -------- Considerando que todos os pedidos de apoio integram situações previstas no 

artigo 8º; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 6º, do Regulamento, os apoios 

encontram-se dentro dos limites previstos; --------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos citados, do Regulamento de 

Fundo de Emergência Social, que a Câmara Municipal delibere aprovar as atribuições 

descritas em quadro anexo.” -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/16) PROCESSO N.º 01/2018/146 – RICO INVESTMENTS-

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA – DEMOLIÇÃO PARCIAL, 

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO – SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS: ----------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 30 de julho findo, de Rico Investments – Investimentos 

Turísticos Lda, solicitando a isenção do pagamento de todas as taxas relativas à obra de 

demolição parcial, reconstrução e ampliação de habitação (Processo n.º 01/2018/146), 

sita na Rua da Alfândega, freguesia de Santa Cruz, 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 30 de julho findo, da Secção de Obras Particulares – Setor 

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

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

obra referente à demolição parcial, reconstrução e ampliação de habitação, sita na Rua 

da Alfândega, freguesia de Santa Cruz, veio a Rico Investments – Investimentos 

Turísticos, Lda, solicitar a V. Ex.ª a isenção do pagamento de todas as taxas referentes 

ao processo anteriormente mencionado, 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, uma vez 

que a obra em causa se enquadra nas obras de recuperação de imóveis degradados no 

centro histórico com objetivo de os reabilitar para habitação, bem como para atividades 

comerciais e ou serviços, pelo que pode o presente pedido ser remetido a Reunião de 

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

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

de todas as taxas relativas à obra de demolição parcial, reconstrução e ampliação 

de habitação (Processo n.º 01/2018/146), sita na Rua da Alfândega, freguesia de 

Santa Cruz, 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. ----------------------------------  

 

 

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

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

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  
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 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

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

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

 

 

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

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

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: _________________________________________ 
 

 


