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ATA Nº 19 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição 

de Tibério Manuel Faria Dinis, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis e Maria Nélia Brito Nunes. ----  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, no 

Centro Social do Juncal, sito ao Juncal, n.º 49-A, freguesia de Santa Cruz, reuniu a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, estando presentes os Vereadores Maria José Machado da Rocha Nunes, em 

substituição de Tibério Manuel Faria Dinis, 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 pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- 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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

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

Vice-Presidente agradeceu a presença do público bem como a cedência das instalações 
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do Centro Social do Juncal e, também no âmbito da presidência aberta à freguesia de 

Santa Cruz, questionou se alguém tinha alguma questão a colocar à Câmara, não tendo 

ninguém manifestado essa intenção. ---------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- De seguida o senhor Vice-Presidente informou que o senhor Presidente não 

estava presente na reunião porque teve de se deslocar, de urgência, para uma reunião em 

Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins solicitou que fosse feito um balanço do dia 

dedicado à freguesia de Santa Cruz, no âmbito da iniciativa “Presidência Aberta às 

Freguesias do Concelho”, tendo o senhor Vice-Presidente referido que receberam várias 

pessoas que colocaram algumas questões relacionadas com a legalização de terrenos em 

Santa Rita, bem como receberam o Grupo de Jovens de Santa Rita, o qual pretende 

levar a efeito algumas obras no edifício sede do mesmo, referindo que, na altura que o 

edifício ficou vago e passou para a posse do Grupo, foram feitos alguns melhoramentos, 

nomeadamente ao nível de pintura interior e reparação no teto mas que, no entanto, se 

encontra com infiltrações nas portas e janelas, pelo que solicitaram apoio nesse sentido. -  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se a Câmara vai assumir a despesa 

dessa intervenção na sede do Grupo de Jovens, ao que o senhor Vice-Presidente 

respondeu que ficou de se orçamentar e analisar posteriormente o que é possível fazer, 

sendo que, provavelmente, o Grupo vai ter de assumir uma parte e a Câmara o restante, 

mas isso só mediante a apresentação de um orçamento. ----------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Vice-Presidente informando que foi ainda recebida a 

Direção do Centro Social do Juncal, a qual apresentou uma ideia para uma pequena 

ampliação das suas instalações, pretendendo saber se era possível levar a mesma a 

efeito, tendo ficado para se averiguar essa questão.----------------------------------------------  

 -------- Informou que a Comissão da Igreja do Bairro Nossa Senhora de Fátima também 

se reuniu com o executivo, tendo solicitado que, no âmbito de uma procissão que vai 

levar a efeito, em honra de Nossa Senhor de Fátima, no dia doze de outubro, fosse 

instalada iluminação no exterior e outros arranjos mas, no entanto e como aquele Bairro 

é propriedade da Secretaria Regional da Habitação, terá de se alertar a mesma para 

aquilo que a Câmara não tem possibilidade de fazer, nomeadamente o corte de relva. ----  

 -------- Por fim deu conhecimento que, na reunião com a Junta de Freguesia, foram 

levantadas algumas questões e apresentadas ideias e projetos que a Junta pretende levar 

a efeito, como por exemplo uma zona lúdica junto ao estádio municipal e um projeto de 

recuperação da zona do Forte de Espírito Santo, a qual está dependente de uma vedação 

que os americanos fizeram, na altura em que recuperaram o molhe, tendo o Forte ficado 

dentro dessa vedação.---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou sobre qual o ponto de situação do 

projeto da escadaria do Facho, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que esse 

projeto foi candidatado à GRATER mas que não foi apoiado porque não houve plafond 

disponível, pelo que ficou de se reformular o projeto e voltar a candidatar. -----------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que foram ainda apresentadas questões 

relacionadas com estradas, lombas e casas devolutas, entre outras situações que já 

haviam sido abordadas.-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se existe um levantamento dessas casas 

devolutas, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu afirmativamente, acrescentando 

que, entretanto, o levantamento ficou de ser atualizado. ----------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou também qual o ponto de situação do parque 

empresarial das Lajes, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que a candidatura 

ao PO 2020 foi aprovada há cerca de um ano, sendo que, posteriormente, havia a 

questão dos quinze por cento que seriam assumidos por via do empréstimo de médio e 

longo prazo e que, recentemente, foi visado pelo Tribunal de Contas. -----------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Rui Espínola perguntou se o projeto vai 

avançar, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido afirmativamente. -------------------  

 

 -------- No que se refere aos jogos intermunicipais, o Vereador Rui Espínola perguntou 

o que se passou para os mesmos não se realizarem, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que os jogos não se realizaram porque não houve inscrições suficientes, ou 

seja, porque apenas houve três inscrições a nível de ilha, apesar de se ter contatado 

várias Juntas de Freguesia e grupos desportivos, pelo que não havia condições para a 

realização dos jogos. ----------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os jogos foram divulgados 

atempadamente, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido afirmativamente, 

acrescentando que a sua organização é efetuada em conjunto com a Câmara de Angra. ---  

 

 -------- Por fim o Vereador Rui Espínola questionou sobre o que se passa com o 

Caminho da Alagoa, na freguesia da Agualva, que se encontra com sinal de trânsito 

proibido, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que, quando teve conhecimento 

dessa situação, fez deslocar alguém ao local para averiguar o que se passava, 

considerando que não havia conhecimento daquela interrupção de trânsito nem sobre 

quem era responsável pela mesma, tendo o referido colaborador municipal que se 

deslocou ao local, percorrido toda a extensão da via para verificar se existia alguma 

questão de segurança e, como não encontrou nada que justificasse a interrupção de 

trânsito, retirou o sinal, estando o mesmo no armazém da Câmara. ---------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
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 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

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

 

 

 -------- (01/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: ------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de setembro em curso, de Tibério Manuel Faria 

Dinis, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 23 de setembro 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. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de setembro em curso, de Maria Nélia Brito Nunes, 

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 23 de setembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezoito horas e 

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

assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pelo Técnico Superior. -----------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


