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ATA Nº 20 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE OUTUBRO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Maria Nélia Brito 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 Tiago Manuel da Silva 

Borges, em substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. ------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis e Rui Miguel Mendes Espínola.  

 

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

 

 -------- Aos sete dias do mês de outubro 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 Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores Maria Nélia 

Brito 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 Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Rui Miguel 

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

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor de 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Borges questionou o ponto de situação do PDM – Plano 

Diretor Municipal – tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que está a ser 

articulado com a DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Pública 

– o agendamento de uma reunião com a Comissão Mista de Coordenação, sendo que a 

intenção é que a mesma se realize na primeira quinzena de dezembro. -----------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges informou ainda que a parte da reserva ecológica já 

está concluída, tendo-se realizado, na semana passada, uma reunião com a DROAP para 

se fazerem algumas correções. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que a intenção é que esteja concluído no primeiro semestre do 

próximo ano, mas como está pendente de outras entidades pode não ser possível 

cumprir esse prazo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/20) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA 

DINIS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de outubro 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 7 de outubro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/20) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 7 de outubro 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 7 de outubro 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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 -------- (03/20) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

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

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 

Assembleia Municipal, o ofício n.º SA/582/2018, datado de 23 de setembro findo, da 

Praia Ambiente, EM, apresentando a este Município, no cumprimento do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do Artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, o Relatório e 

Contas do exercício do 1º Trimestre de 2019. ----------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 24 de setembro findo, do Técnico Superior afeto ao Sector 

de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ------------------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a este ponto o senhor Vice-Presidente deu a palavra ao 

Vereador Tiago Ormonde que fez uma explanação, salientando que o consumo de água 

diminuiu em comparação com o primeiro trimestre do ano transato e que, apesar do 

consumo doméstico e do consumo da agropecuária terem aumentado, o consumo dos 

organismos públicos diminuiu, o que faz com que a faturação também não tenha 

aumentado mas, no entanto, a previsão é que o consumo aumente ao longo do ano, à 

semelhança do que aconteceu no ano passado. ---------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos resíduos sólidos disse que existe um aumento na recolha, quer 

na recolha dos resíduos indiferenciados, quer na dos resíduos para reciclagem, na ordem 

dos nove por cento, bem como na recolha de “monstros”. --------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que, apesar de a faturação não ter aumentado no primeiro 

trimestre, o resultado líquido é positivo, não sendo, contudo, tão elevado como foi no 

ano de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que não se sente em condições de fazer 

uma análise profunda relativamente a este Relatório, porém tomaram conhecimento do 

mesmo e após uma análise mais aprofundada, provavelmente na próxima reunião de 

Câmara, será apresentada uma posição consolidada dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, sobre os documentos em causa. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou o que significa um aumento de seis por 

cento com pessoal, na parte das despesas, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu 

que no primeiro trimestre ainda não está refletida a questão do novo acordo de trabalho 

e que o que se encontra refletido é a atualização dos vencimentos dos funcionários 

públicos, porquanto parte dos colaboradores da Praia Ambiente são funcionários 

públicos, os quais tiveram um aumento de cinco por cento no vencimento, pelo que esse 

aumento na despesa tem, essencialmente, a ver com isso. --------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 

Trimestre de 2019, da Praia Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, 

para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------  
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 -------- (04/20) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO 

ATLETA GONÇALO AUGUSTO FERNANDES LUCAS - CAMPEONATO 

MUNDIAL DE SUB 21 DE VELA: --------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1335, datada de 24 de setembro findo, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que o desenvolvimento da baía da Praia da Vitória como palco 

de competição náutica e de atividades de náutica de lazer é estratégica na política 

municipal, no âmbito da dinamização turística e económica do Concelho; ------------------  

 -------- Considerando que, nesse âmbito, a náutica de competição assume-se como 

elemento que contribuirá para o reforço da atratividade da baía da Praia da Vitória, -------  

 -------- Considerando que a existência de atletas locais inseridos nos quadros da alta 

competição nacional e internacional motivará a prática desportiva nestas modalidades, 

servindo esses de exemplo e embaixadores da baía, da cidade e do Concelho além-

fronteiras; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o jovem velejador Gonçalo Augusto Fernandes Lucas, natural 

da freguesia de São Brás, tem vindo a disputar provas nacionais e internacionais a 

expensas próprias; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, entre 26 de outubro e 02 de novembro, o jovem velejador 

integra-se no campeonato mundial de sub 21 de vela, tendo, em agosto, participado no 

campeonato europeu de sub21 em laser standard; e pretende participar em quatro provas 

nacionais e duas provas internacionais com vista a alcançar o estatuto de atleta de alto 

rendimento; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando os custos inerentes a estas participações, assumidos, atualmente, 

a expensas próprias; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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; ----------  

 -------- Propõe-se a atribuição de um apoio financeiro por parte do Município da Praia 

da Vitória ao atleta Gonçalo Augusto Fernandes Lucas, justificado pelos considerandos 

suprarreferidos no valor de 500€ (quinhentos euros). -------------------------------------------  

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2019.” -----------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Vice-Presidente fez uma explanação, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde acrescentado que, para além da divulgação da baía da Praia 

da Vitória e dos outros considerandos, tem a ideia de que, com a participação nesta 

prova, o atleta em apreço adquire o estatuto de atleta de alta competição, o que lhe 

proporciona uma serie de benefícios em termos de acompanhamento dos seus estudos. --  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins concordou com os argumentos apresentados para a 

atribuição do apoio, no entanto, referiu que, tendo em consideração a posição que tem 

vindo a ser tomada pelos Vereadores do PSD relativamente a apoios deste tipo, na sua 

opinião, faz todo o sentido manterem a coerência e absterem-se nesta votação, apesar de 

não colocarem em causa a importância do apoio. ------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges abstiveram-se. -----------------  
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 -------- (05/20) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À 

ASTP:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1355, do Vereador com competência delegada, Dr. 

Tiago Ormonde, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que à data de 31 de dezembro de 2018 existiam rendas apoiadas 

no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento em vigor e que 

apenas em maio de 2019 passou a ser o Município a assumir essa responsabilidade; ------  

 -------- Considerando que a ASTP vinha desenvolvendo programas de apoio ao emprego 

como o Estagiar T e L (12 estagiários) desde 2018 e que apenas puderam transitar para 

outras entidades (Cooperativa Praia Cultural) após a caducidade dos seus contratos 

durante o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a ASTP desenvolvia um conjunto de projetos educativos que 

não poderiam ser interrompidos a meio do ano letivo escolar e que apenas no presente 

ano letivo (2019/2020) passaram a ser desenvolvidos pela Cooperativa Praia Cultural; ---  

 -------- Considerando que a ASTP tinha protocolado com alguns Clubes do concelho a 

cedência dos pavilhões desportivos para a sua limpeza e responsabilidade de abertura e 

fecho e que foi necessário esperar para o final da época desportiva para proceder à 

alteração do Primeiro outorgante do referido protocolo, o Município; -----------------------  

 -------- Considerando que existiam compromissos com fornecedores prestadores de 

determinados serviços, seguros e licenças, etc. cuja renovação em 2018, por períodos 

iguais ou superiores a 1 ano, implicaram custos que se prolongaram por 2019 (Seguros, 

Comunicações, Licenças de software, Rentings, Serviços de Contabilidade, Serviços de 

Auditoria de Contas, etc.) e que apenas terminaram ou transitaram para a Cooperativa 

Praia Cultural na data da sua renovação; ----------------------------------------------------------  

 -------- 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, Anexo I da 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 da Praia da Vitoria delibere: ---------------------  

 -------- Aprovar a atribuição de um apoio no valor total de 100.000,00€ (cem mil euros), 

à Associação Salão Teatro Praiense, mediante celebração de um contrato programa. ------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2019.” -----------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Vice-Presidente fez uma explanação, destacando 

que a ASTP deixou de realizar as suas atividades em dezembro de dois mil e dezoito 

mas que, porém, ainda se encontravam em vigor uma série de compromissos e contratos 

que não foi possível rescindir, pelo que se aprovaram todos os custos e renegociações de 

modo a que, até trinta e um de dezembro deste ano, seja possível liquidar todas as 

despesas inerentes à mesma e, assim sendo, propõe-se a atribuição deste apoio para esse 

efeito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, na sua opinião, não é possível votarem a 

favor deste apoio, ou até mesmo de se absterem, mais uma vez em concordância com 

aquilo que defenderam no passado em relação à ASTP, mas também porque, muitas das 
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situações descritas como razão para a atribuição do apoio, de cem mil euros, são 

situações que já poderiam ter sido previstas no último orçamento. ----------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que essas situações não foram previstas no 

último orçamento porque se previa que fosse possível chegar a acordo e renegociar mas, 

contudo, concluiu-se que a renegociação implicava custos ainda mais avultados. ----------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou sobre qual o ponto de situação da 

questão do apoio ao arrendamento, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que, 

atualmente, todos os apoios já são atribuídos pela Câmara Municipal mas que, durante 

um determinado período de tempo, os protocolos ainda estavam em vigor. -----------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins alegou que, neste caso específico, já seria 

previsível que assim fosse e que poderia ter sido contemplado no orçamento do ano 

passado, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que se previa que a trinta e um 

de dezembro fosse possível passar os contratos para a Câmara Municipal o que acabou 

por não ser possível. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que, também por uma questão de coerência e até 

em linha com o que o senhor Presidente reclama quando diz que os Vereadores do PSD 

apresentam reclamações com base no “disse que disse”, sem concretizarem 

concretamente os factos, na proposta em discussão também são apresentadas algumas 

situações que não estão devidamente identificadas, tais como: “...um conjunto de 

projetos educativos…”, ”…tinha protocolado com alguns Clubes do concelho a 

cedência…”, ou seja, que a proposta deveria ser mais esclarecedora. ------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o protocolado com alguns clubes 

tem a ver com os clubes que utilizam os pavilhões municipais. -------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, o Vereador Tiago Borges perguntou como se apurou o 

valor deste apoio, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que esse valor é uma 

estimativa e que, provavelmente, nem será necessário todo esse montante. -----------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se existe alguma probabilidade de ter de se 

reforçar este apoio financeiro, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que não se 

prevê essa possibilidade e que, pelo contrário, a probabilidade é de se vir a atribuir um 

apoio inferior ao que está proposto e de ter de se corrigir o valor em conformidade. ------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Tiago Borges votaram contra. ---------------  

 

 

 -------- (06/20) CATARINA DE OLVEIRA DIAS – SOLICITAÇÃO DE UM 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO: ----------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 6 de setembro findo, de Catarina de Oliveira Dias, 

residente na Rua das Covas, n.º 4, freguesia de São Brás, deste Concelho, solicitando de 

acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de Estacionamento 

Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, um lugar de estacionamento reservado, sito na 

Rua Serpa Pinto, junto ao seu estabelecimento denominado “Catarina Hair Studio”, 

desta freguesia e concelho, de setembro até 31 de dezembro de 2019, pretendendo fazer 

o pagamento mensalmente. --------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Informação datada de 10 de setembro findo, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Catarina de Oliveira Dias, vem requerer a esta Câmara Municipal autorização 

para obter um lugar de estacionamento reservado, na rua Serpa Pinto, junto ao seu 

estabelecimento denominado "Catarina Hair Studio", freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, de setembro a 31 de dezembro de 2019. ---------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória poderá atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o 

artigo 1º do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da 

Vitória, que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, desde que esse número 

de lugares não exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos 

do artigo 7º do já citado Regulamento. ------------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo que de acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl 

Ávila, o mesmo encontra-se em condições de ser deferido e caso o seja, deverá dar-

se conhecimento á Divisão de Gestão de Infra estruturas e Logística para proceder 

à instalação da sinalização e delimitação dos espaços. ---------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto o presente pedido deverá ser presente à reunião da 

Câmara Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de um lugar 

de estacionamento reservado, conforme requerido, nos termos e fundamentos da 

informação técnica datada de 10 de setembro findo, do Setor de Atendimento a 

Munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 catorze 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: _________________________________________ 


