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ATA Nº 25 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição de 

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges e Maria Nélia Brito Nunes. -----------  

 

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

 

 

 -------- Aos dois dias do mês de dezembro 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 Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria José 

Machado da Rocha Nunes, em substituição de 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. ----------------  

 

 

 -------- 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 Presidente deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Relativamente ao acréscimo da remuneração complementar regional dos 

funcionários do Município, resultante de uma mudança da taxa de incidência do 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares na remuneração base, o Vereador 

Rui Espínola questionou o motivo pelo qual os funcionários não haviam sido 

informados pelos Serviços de que tinham de solicitar esse acréscimo, apesar de não 

existir essa obrigação legal por parte do Município da Praia da Vitória, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde esclarecido que foi feita uma circular a dar conhecimento 

desse assunto aos colaboradores e o senhor Presidente acrescentado que não tinha 

conhecimento de qualquer questão levantada pelos funcionários sobre o assunto, 

porquanto os mesmos foram todos devidamente informados. ----------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 27 de novembro findo, 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 2 de dezembro 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. ---------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de novembro findo, 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 2 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/25) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 11 de novembro findo, do Sr. Presidente da Câmara 

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

vigor, o gozo de 11 dias de férias, no período de 19 a 29 de novembro de 2019. -----------   

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/25) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

ALTERAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS: --------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 18 de novembro findo, do Sr. Presidente da Câmara 

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

vigor, a alteração ao gozo de 11 dias de férias, no período de 19 a 29 de novembro de 

2019, para o gozo de 8 dias de férias, no período de 19 a 21 de novembro e de 25 a 29 

de novembro de 2019. --------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (04/25) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

DE FÉRIAS: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 26 de novembro findo, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 

com posteriores alterações, o gozo de 5 dias de férias, de 2 a 6 de dezembro de 2019. ----  

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

 

 

 -------- (05/25) REUNIÃO CAMARÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2019 - PROPOSTA: ----------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1596, datada de 14 de novembro findo, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, em conjugação com os n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere que a reunião ordinária 

deste órgão executivo, marcada para o dia 16 de dezembro, seja pública e que a mesma 

se realize, pelas 18 horas, no Edifício da Casa do Povo da Vila Nova, à Praça, freguesia 

da Vila Nova, deste Concelho.” ---------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/25) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

SEMESTRE DE 2019: ------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SA/698/2019, datado de 15 de novembro 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 Semestre de 2019. -----------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 19 de novembro 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 
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execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

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

 -------- O senhor Presidente fez uma breve explanação sobre as contas semestrais da 

Praia Ambiente, EM., salientando que, durante este ano, houve uma redução de 

consumo por parte dos consumidores comparativamente ao ano de dois mil e dezoito, 

no entanto, a empresa apresenta resultados positivos no primeiro semestre deste ano, 

perspetivando-se que a trinta e um de dezembro isso também aconteça. ---------------------  

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

Semestre de 2019, da Praia Ambiente, EM, 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. ------------------  

 

 -------- (07/25) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

SEMESTRE DE 2019: ------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/432/2019, datado de 27 de novembro findo, da 

Praia Cultural, CIPRL, apresentando a este Município o Relatório e Contas referentes 

ao 1º Semestre de 2019. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação do Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros, Dr. 

Carlos Rocha, 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 âmbito do relatório e contas do primeiro semestre apresentado pela Praia 

Cultural, o senhor Presidente efetuou uma explicação das mesmas destacando que o 

resultado era positivo na ordem dos setenta e tal mil euros, e que as contas apresentadas 

a 30 de junho “não são reais” pelo facto de ainda faltar incluir os valores inerentes à 

realização das Festas da Praia, porquanto os mesmos só se iriam refletir nos resultados 

apresentados no final do segundo semestre do corrente ano. -----------------------------------  

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

Semestre de 2019, da Praia Cultural, CIPRL, 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. ------------------  

 

 

 -------- (08/25) AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS PARA 2020 - PROPOSTA: ----------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1489, datada de 18 de novembro findo, do Sr. 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de 

março, doravante designada LCPA, a assunção de compromissos plurianuais, 
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independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou 

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, 

quando envolvam entidades da administração local. --------------------------------------------  

 -------- Por sua vez, o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, veio 

esclarecer que, “Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua 

reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano.” ------------------------------------------------------  

 -------- Face ao caráter imperativo e à prevalência deste normativo sobre quaisquer 

outras normas legais que disponham em sentido contrário, ex vi artigo 13.º da LCPA, a 

referida disposição legal sobrepõe-se (no que por ela for contrariado) ao artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que estabelece que a abertura de procedimento 

relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico 

ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 

autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: -------------------------------------------  

 -------- a. Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------------  

 -------- b. Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. ----  

 -------- Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------  

 --------  - As Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para o ano de 2020 

(incluindo o Plano Plurianual de Investimentos e a as Atividades Mais Relevantes; cfr,, 

ainda, artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) serão submetidos a apreciação e 

aprovação, em reunião da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

nos termos das disposições conjugadas dos artigos 25.º, n.º 1, alínea a), 27.º, n.º 2 e 33.º, 

n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 45.º, da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro; - A Assembleia Municipal pode proferir, simultaneamente com a 

aprovação dos referidos documentos de gestão previsional, deliberação a autorizar a 

assunção de compromissos plurianuais expressamente previstos e discriminados nas 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 (incluindo os Projetos de 

Investimento constantes do Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais 

Relevantes), nos termos do referido artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho; -----  

 --------  - Face à metodologia e técnica contabilística adotadas na elaboração das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 não são discriminados 

individualmente e de forma exaustiva, nestes documentos, todos os projetos, programas, 

medidas ou ações que se traduzem em despesas de capital e correntes não consideradas 

como atividades mais relevantes, e que são suscetíveis de gerar encargos plurianuais, 

que, em regra, assumem valor financeiro que não excede o limite de € 99.759,58 em 

cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos, de harmonia com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho; ----------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Trata-se de situações pontuais e com reduzida expressão financeira; -------------  
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 --------  - A disposição dos artigos 6.º, n.º 1, alínea c), da LCPA e 12.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 

99/2015, de 2 de junho, não derroga ou afasta a admissibilidade de emissão, pela 

Assembleia Municipal, de autorização para a assunção de compromissos plurianuais, 

nestas situações descritas, quando a assunção da despesa e do compromisso plurianual 

seja legalmente admissível, ainda que as medidas, programas, ações ou projetos que dão 

origem aos encargos não constem elencados expressamente das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento; -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - A sujeição da assunção do compromisso plurianual, nestes casos e 

individualmente, a autorização prévia da Assembleia Municipal demandaria graves 

constrangimentos e atrasos inevitáveis para a gestão corrente municipal; -------------------  

 -------- Ao abrigo das disposições legais supra mencionadas, do enquadramento 

efetuado e por questões de cautela, racionalidade e eficiência, entende-se que a 

Assembleia Municipal poderá deliberar, em reforço do consentimento legal previsto no 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e ao abrigo do disposto nos artigos 

6.º, n.º 1, alínea c) da LCPA e 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, no sentido 

de: ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Emitir autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

constantes das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o ano de 2020; ---  

 -------- b) Emitir autorização genérica favorável para a assunção de compromissos 

plurianuais durante o ano de 2020, referentes a despesas de capital e correntes que deem 

lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não seja 

o da sua realização, que não excedem o limite de € 99.759,58 em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos;-------------  

 -------- c) A assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia e 

genérica concedida nos termos das alíneas anteriores só poderá efetuar-se quando, para 

além das condições aí previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 

na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais 

de execução de despesas; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente 

uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 

autorização prévia genérica que ora se propõe; ---------------------------------------------------  

 -------- e) O regime previsto na recente deliberação aplica-se a todos os compromissos 

plurianuais a assumir de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, desde que respeitadas 

as condições constantes das alíneas anteriores.” -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da legislação em vigor. ------------------  

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

 

 

 -------- (09/25) REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2019 E REVISÃO N.º 

2 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PROPOSTA: -----------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1642, datada de 25 de novembro findo, do Sr. Vice-

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

 -------- “Considerando que se torna necessário ajustar as atuais previsões de receita, com 

a despesa a efetuar, dada a sua execução física, torna-se, portanto, fundamental ajustar 

as dotações orçamentais, com uma revisão em baixa ao Orçamento e Grandes Opções 

do Plano para 2019, no valor de € 2.764.980,00 (dois milhões setecentos e sessenta e 

quatro mil novecentos e oitenta euros). ------------------------------------------------------------  

 -------- São revistas em baixa as rubricas das Grandes Opções do Plano que constam nos 

documentos em anexo à presente proposta. -------------------------------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se à Câmara Municipal, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do 

artigo33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar com a presente proposta e 

submetê-la à aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a), do n.º 1, 

do artigo 25º, da referida lei.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente fez uma breve explanação dos motivos pelos quais era 

apresentada esta revisão em baixa do Orçamento e Grandes Opções do Plano, no valor 

de € 2.764.980,00, evidenciando que a mesma tinha a ver essencialmente com tudo o 

que estava perspetivado no âmbito dos projetos aos fundos comunitários, 

nomeadamente o PO 2020, projetos esses que não foram executados e que por isso 

transitam para o próximo ano. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se o financiamento dos projetos aos 

fundos comunitários estava garantido, ao que o senhor Presidente respondeu que o 

financiamento dos mesmos já estava cem por cento garantido, visto que já existe 

garantia dos 85% dos fundos comunitários e o empréstimo para os restantes 15% já se 

encontra visado pelo Tribunal de Contas, faltando apenas aquilo a que se chama a 

execução física dos mesmos que dependerá, por exemplo, dos concursos públicos, de 

estudos de impacto ambiental, de pareceres, da legalização de terrenos, etc.. ---------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou a que se devia uma diminuição 

significativa relativamente a viadutos, arruamentos e obras complementares, 

referenciada na página dois da “Modificação ao Orçamento – Despesa”, ao que o 

Vereador Tiago Ormonde respondeu que essa diminuição tinha a ver com os projetos já 

executados relativos aos arruamentos do centro histórico e com a rubrica n.º 24 – “Eixo 

Pedonal e Ciclovia de Ligação entre a Cidade e o Porto”, na página 1 do Plano 

Plurianual de Investimentos – PPI, os quais transitam para o próximo ano. -----------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta de Revisão n.º 

2 ao Orçamento da Receita e Despesa da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 

2019 e às Grandes Opções do Plano, e submeter à Assembleia Municipal de acordo 

com a alínea c), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, do referido diploma legal. ----------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (10/25) PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 

CURTO PRAZO, NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO 
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MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE 

O ANO DE 2020 – RELATÓRIO DE ANÁLISE: --------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1653, datada de 27 de novembro findo, do Vereador 

em Exercício da Presidência, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: -------------------------  

 -------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, inscreve no n.º 1 do artigo 50.º, os empréstimos de curto 

prazo apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria; -----------------------------------------  

 -------- 2. O referido normativo, estipula a obrigatoriedade do seu integral reembolso até 

ao final do exercício económico em que são contratados; --------------------------------------  

 -------- 3. O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais não 

fixa limites de endividamento bancário, mas sim um limite à dívida total; ------------------  

 -------- 4. Os financiamentos de curto prazo não relevam para o apuramento da dívida 

total, aferida a 31 de dezembro de cada ano, uma vez que terão de ser integralmente 

amortizados até aquela data; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. A deliberação da Câmara Municipal de 11 de novembro de 2019. ----------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2012, de 12 de setembro e respetivas 

alterações e declarações de retificação, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para 

que este órgão, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º daquele 

Regime Jurídico: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Autorize a contratação de um empréstimo de curto prazo, na modalidade de 

conta corrente, até ao montante de 2 milhões de euros, com o Millenium BCP, que 

apresentou a proposta mais vantajosa para o Município, em conformidade com a 

consulta feita à banca e patenteada no Anexo I do Relatório de Análise, que é parte 

integrante da presente proposta, a movimentar durante o ano de 2020, para o montante 

de 2 milhões de euros, com pagamento de juros mensal, calculados à taxa Euribor a 6 

meses, acrescida de um spread de 0,25%, com isenção de quaisquer comissões.” ----------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos 

do disposto na legislação em vigor. --------------------------------------------------------------  
 

 

 -------- (11/25) PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL COOPERAR E 

DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1658, datada de 27 de novembro findo, do Vereador 

em Exercício da Presidência, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: -------------------------  

 -------- “Considerando a ação das associações – independentemente da sua génese e área 

de funcionamento – no desenvolvimento das freguesias e dos concelhos é um fator de 

enorme importância, sendo atores efetivos de progresso e dinamização social, cultural, 

desportiva, patrimonial e comunitária. -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nas 10 freguesias e vila do Concelho da Praia da Vitória, as 

dinâmicas concretizadas pelos vários setores do associativismo comunitário têm, ao 
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longo de décadas, gerado crescimento e desenvolvimento, não obstante as regulares 

dificuldades logísticas, financeiras e organizativas inerentes a entidades que dependem 

em muito do voluntariado. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o contributo do Município da Praia da Vitória para a 

concretização das atividades destas entidades torna-se essencial e estruturante, no 

sentido de potenciação das dinâmicas desenvolvidas no concelho. ---------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de manter e reforçar os mecanismos de apoio ao 

associativismo praiense, direcionando meios e recursos efetivos com vista à 

concretização de projetos de crescimento, mas de forma regulada, articulada e, acima de 

tudo, equilibrada entre as necessidades do associativismo e as disponibilidades 

municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se que, ao abrigo das disposições combinadas previstas no artigo 

241º da Constituição da República Portuguesa, artigo 25º, nº 1, alínea g) e artigo 33º, nº 

1, alínea K) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

delibere aprovar e submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente 

projeto do Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória.” ---------  

 -------- No que concerne a este ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente 

mencionou que o regulamento em apreço é uma das grandes novidades no orçamento do 

ano de 2020, com uma dotação de cerca de trezentos e quarenta mil euros para um apoio 

global, genérico e reforçado ao associativismo, o que demonstra também a capacidade 

de investimento desta Câmara Municipal no seu apoio ao associativismo. ------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se com este regulamento não se pode 

considerar uma duplicação dos apoios, ao que o senhor Presidente respondeu 

negativamente, acrescentando que o assunto que tiver cabimento num determinado 

regulamento não poderá ser candidatado a outro. ------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente sinalizou também que se trata de um regulamento bastante 

“ambicioso” e alargado, que comporta duas vertentes: a vertente que visa apoiar os 

projetos de pequeno impacto, ou seja, de candidaturas regulares e correntes, do género 

de pequenos apoios, no valor de duzentos, trezentos ou quatrocentos euros, mas que 

fazem toda a diferença para o associativismo, e aos quais os Vereadores do Partido 

Social Democrata se tem abstido por considerarem que os mesmos não estão 

regulamentados. Acrescentou que as candidaturas, para além de estarem abertas todo o 

ano, terão sempre de ser presentes a reunião camarária e que os apoios estão limitados 

ao valor de mil euros por candidatura de cada associação com sede no concelho da Praia 

da Vitória. A outra vertente, diz respeito aos projetos de grande impacto, que vêm de 

alguma forma corresponder aos desafios que têm vindo a ser lançados pelo 

associativismo, dando como exemplo a requalificação e modernização de 

infraestruturas, como por exemplo das igrejas e casas de povo, a aquisição de viaturas 

para os grupos desportivos, centros de convívio, filarmónicas, etc.., candidaturas essas 

que, ao contrário das referentes aos projetos de pequeno impacto, não estarão abertas 

durante todo o ano, sendo apresentadas até uma determinada data e terão de ser 

analisadas por uma comissão de análise para posterior deliberação camarária. -------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou como tinha sido estipulado o valor 

previsto no orçamento do Município para atribuição dos apoios no âmbito deste 
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regulamento, tendo o senhor Presidente respondido que tinha sido com base numa 

previsão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou, ainda, se era possível ter uma noção 

dos valores totais extraordinários atribuídos no ano passado, ao que o senhor Presidente 

respondeu que esse montante não deveria chegar aos cinquenta mil euros, no entanto, a 

partir da aprovação e publicação deste regulamento vai haver muito mais associações a 

concorrer a este tipo de apoios, até porque com base neste regulamento, a partir de 

agora, todas as associações garantem automaticamente trinta mil euros por um ano, 

desde que essas entidades se organizem internamente e apresentem os seus pedidos 

devidamente agregados. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins realçou que este regulamento vem corresponder às 

reivindicações dos Vereadores do PSD, principalmente depois dos alertas e 

recomendações do relatório do Tribunal de Contas, ou seja, apoiar sim mas com 

critérios e, de certa forma, também vem aliviar um pouco a posição do PSD 

relativamente a este assunto que é de extrema importância. ------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente questionou se, a partir de agora, os Vereadores do PSD 

consideram que a Câmara vai ter condições de apoiar o associativismo, tendo a 

Vereadora Cláudia Martins respondido que, a partir de agora, existirá maior 

transparência na atribuição dos apoios, bem como os mesmos passarão a ser 

regulamentados e protocolados, o que não quer dizer com isso que considere que o 

Município tenha mais capacidade para o fazer. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola retorquiu que os Vereadores do PSD sempre votaram a 

favor de todos os apoios que estavam ou passaram a estar regulamentados no presente 

mandato e que apenas se insurgiram contra os apoios extraordinários que eram 

concedidos, ao que o senhor Presidente referiu que, até ao relatório do Tribunal de 

Contas, os Vereadores do PSD votavam favoravelmente esse tipo de apoios e, após esse 

relatório, passaram a entender que a Câmara não tinha condições financeiras para isso, 

pelo que depreende que, a partir de agora, os Vereadores do PSD consideram que a 

Câmara já tem essas condições, uma vez que este regulamento vem aumentar 

sobremaneira a capacidade de investimento do Município. ------------------------------------   

 -------- Face a este novo regulamento, o Vereador Rui Espínola questionou o que 

acontece aos regulamentos mais antigos e que estavam em vigor, tendo o senhor 

Presidente respondido que os mesmos são revogados, de acordo com as alíneas a), b) e 

c), do artigo 13.º, ou seja, dois regulamentos de interesse público e o do Fundo de 

Coesão Rural que ainda se encontrava em vigor, apenas estava suspenso. -------------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto nos artigos 25º, 

nº 1, alínea g) e 33º, nº 1, alínea K), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

 

 

 -------- (12/25) PROPOSTA DE PROJETO DE ADITAMENTO, RETIFICAÇÃO 

E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS 

DE FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: -------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1657, datada de 27 de novembro findo, do Vereador 

em Exercício da Presidência, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: -------------------------  

 -------- “Com o Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do Concelho 

da Praia da Vitória, publicado no Diário da República de 24 de janeiro de 2018, 

procedeu-se à regulamentação da atribuição dos apoios às Juntas de Freguesia, de 

acordo com critérios de transparência, igualdade, imparcialidade e justiça. -----------------  

 -------- Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho da Praia da Vitória é um reconhecido aliado na prossecução de políticas de 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações, especialmente na 

implementação de projetos e atividades que estejam numa relação de proximidade e de 

apoio direto à comunidade local, com a presente proposta, pretende-se reforçar o elenco 

dos apoios consagrados no nº 1, do artigo 4º, do Regulamento, mais precisamente, na 

vertente de despesa com recursos humanos e realização de atividades turísticas e 

culturais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se que, ao abrigo das disposições combinadas previstas no artigo 

241º da Constituição da República Portuguesa, artigo 25º, nº 1, alínea g) e artigo 33º, nº 

1, alínea K) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

delibere aprovar e submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente 

projeto de aditamento, retificação e alteração do Regulamento Municipal de Apoio às 

Juntas de Freguesia do Concelho da Praia da Vitória.” -----------------------------------------  

 -------- No âmbito deste assunto o senhor Presidente fez uma breve explanação sobre o 

aditamento, retificação e alteração ao Regulamento Municipal em apreço, destacando o 

apoio no valor de cinco mil euros às Juntas de Freguesia para despesas inerentes a 

recursos humanos, o apoio do Município de mil euros para caso as Junta de Freguesia 

pretendam levar a efeito a Onda Cultural ou outra atividade qualquer turístico-cultural. 

Disse, ainda, que com esta medida e, no que se refere à Onda Cultural, poderá haver 

Juntas de Freguesia a ser extremamente beneficiadas e duas ou três que nem tanto, 

tendo em conta que havia quem violasse as regras do apoio à Onda Cultural, o qual 

sempre foi de mil euros, e, no entanto, havia quem “esticasse” esse valor para fazer face 

aos seus orçamentos.----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o critério para a realização da Onda 

Cultural era necessariamente ser mais do que um dia, com atrações à noite, pelo que, se 

essas atrações envolvessem espetáculos musicais de vários tipos, só em direitos de autor 

o valor desses mil euros era facilmente diluído, ou seja, dependeria muito daquilo que 

se pretendesse realizar. O valor atribuído tornava e continuaria a tornar extremamente 

difícil a realização e organização de futuras ondas culturais pelas Juntas de Freguesia 

sendo que, em alternativa, estas terão de ser as mesmas a assumir o valor excedente 

porque, na verdade, qualquer evento deste género supera os mil euros e a Junta de 

Freguesia, para o concretizar, terá de desembolsar do seu orçamento. ------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que quando as ondas culturais começaram foi 

com o espírito de apoiar o associativismo, com a obtenção de receita direta, em que o 

associativismo colaborava gratuitamente, ou seja, as filarmónicas e o folclore atuavam 

gratuitamente e angariavam fundos provenientes, por exemplo, das tascas que faziam. 

Entretanto, passou a haver ondas culturais em que o associativismo colabora 
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gratuitamente e outras em que isso não acontece, pelo que, o cerne da questão tem a ver 

essencialmente com o facto de os orçamentos serem, ou não, respeitados. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, no caso da Vila das Lajes, realizam uma 

Onda Cultural de três dias onde participam gratuitamente as duas filarmónicas, o grupo 

folclórico, a academia de dança do Juventude Desportiva Lajense sendo que, na deste 

ano, a Sociedade Portuguesa de Autores e a PASSMUSICA, cobraram setecentos e tal 

euros referentes a direitos de autor, o que significa que os mil euros praticamente nem 

cobrem esse valor, ao que o senhor Presidente mencionou que pode dar como exemplo 

Ondas Culturais onde não se pagaram direitos de autor porque isso depende dos grupos 

que se contrata, dando como exemplo, os casos da cantoria e dos folclores onde essa 

situação não se verifica e que isso são opções que se tomam no sentido de haver uma 

gestão de orçamento. Por fim, esclareceu ainda que, a partir de agora, o objetivo é 

atribuir esses mil euros às Juntas de Freguesia para as atividades turísticas e culturais e 

as mesmas gerirem esse valor como entenderem porquanto existiam algumas que nem 

sequer faziam Onda Cultural. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à atribuição de cinco mil euros para despesas referentes a 

recursos humanos, o Vereador Rui Espínola considera que vai passar a haver uma 

grande disparidade entre aqueles que têm muita necessidade e aqueles que 

eventualmente poderão não ter tanta, ou seja, atribuir o mesmo valor para todas as 

Juntas de Freguesia faz com que, por exemplo, uma freguesia grande com muita 

necessidade de mão-de-obra seja tratada de forma discriminada em relação a uma que 

tenha menos necessidade de mão-de-obra para a sua atividade, pelo que questionou 

porque é que não se atribui essa verba em função do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(FEF) criando-se assim uma igualdade de distribuição em função das regras e critérios 

desse fundo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que independentemente do tamanho das Juntas 

de Freguesia as mesmas têm necessidades específicas, tendo o Vereador Rui Castro 

acrescentado que, no caso das freguesias pequenas e, apesar das mesmas serem 

pequenas, podem ter mais custos do que uma freguesia que tenha o dobro dos 

arruamentos municipais. Continuou dizendo que lhe parece muito injusto atribuir esse 

valor em função do FEF porquanto uma freguesia grande, com caminhos municipais 

com valetas feitas e com casas que entestam nas valetas, ou seja, sem ervas para cortar e 

queimar e manter limpas essas zonas está, apesar de ser maior, claramente em vantagem 

em relação a uma freguesia pequena com menos arruamentos municipais mas com as 

necessidades que referiu e com custos muito superiores a outras freguesias maiores.------   

 -------- O senhor Presidente mencionou que uma freguesia grande consegue dispor do 

FEF e de outros mecanismos financeiros que uma freguesia pequena não consegue, e 

deu como exemplo os casos das Juntas de Freguesia das Quatro Ribeiras e Cabo da 

Praia que, em virtude dos custos, terão grandes dificuldades em fazer candidaturas a um 

Programa de Ocupação Social de Adultos - PROSA -, enquanto freguesias como Santa 

Cruz e as Lajes terão mais facilidades, daí que as maiores são as únicas que têm quadro 

de pessoal próprio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda no que se refere ao tamanho das freguesias, o senhor Presidente concluiu 

dizendo tratar-se de uma falsa questão, mencionando o caso das Fontinhas em que a 
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principal rede viária é regional porquanto são muito poucos os arruamentos municipais 

comparativamente às freguesias da Agualva e Biscoitos por exemplo. -----------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto nos artigos 25º, 

nº 1, alínea g) e 33º, nº 1, alínea K), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

 

 

 -------- (13/25) PROPOSTA DE APOIO À CASA DO POVO DO PORTO 

MARTINS: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1639, datada de 20 de novembro findo, do Vereador 

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

 -------- “Os Centros de Convívio da Terceira Idade destinam-se a prestar apoio aos 

idosos durante o dia, permitindo a manutenção dos mesmos por um período maior de 

tempo no seu ambiente sociofamiliar e contribuindo ativamente, através das atividades 

desenvolvidas semanalmente, para a manutenção das capacidades funcionais, de 

autonomia e integração na comunidade à medida que as pessoas vão envelhecendo. ------  

 -------- Nesse sentido, são objetivos basilares das valências desta natureza promover a 

saúde e o bem-estar do idoso, incentivar a autonomia, fomentar hábitos de vida ativa e 

promover a criatividade e o entretenimento do idoso. -------------------------------------------  

 -------- Para os mesmos objetivos está focada a ação do Centro de Convívio da Terceira 

Idade da Casa do Povo do Porto Martins, que necessita de adquirir um frigorífico para 

dar continuidade à sua atividade regular, nomeadamente para a conservação dos 

alimentos para a preparação dos lanches dos idosos. Com esta aquisição os recursos 

disponíveis ao centro poderiam ser melhor rentabilizados, não havendo lugar a 

desperdícios de géneros alimentares. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Desta forma proponho a aprovação de um apoio para aquisição de um frigorífico 

no valor de 289,99 euros para Casa do Povo do Porto Martins, para que o mesmo possa 

ser utilizado pelo Centro de Convívio da Terceira Idade.” -------------------------------------  

 -------- Relativamente a este apoio extraordinário e ao do ponto seguinte desta ordem de 

trabalhos, a Vereadora Cláudia Martins disse que enquanto o regulamento não entrar em 

vigor e, por uma questão de coerência, iriam manter a mesma posição assumida em 

casos idênticos, pelo que, iriam abster-se. ---------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (14/25) PROPOSTA DE APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DA ILHA TERCEIRA – APALIT: -------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1656, datada de 27 de novembro findo, do Vereador 

em Exercício da Presidência, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: -------------------------  

 -------- “A Associação dos Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira - 

APALIT, solicita o apoio financeiro deste Município para fazer face às despesas de 

reparação e manutenção de viatura de substituição. ---------------------------------------------  
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 -------- Considerando a relação de cooperação entre o Município da Praia da Vitória e a 

Associação dos Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira - APALIT, 

consubstanciada no apoio para a aquisição de viatura de substituição, por ocasião de 

avaria, reparação ou acidente de viatura de um dos seus associados, conforme 

deliberação da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 10 de maio de 2011; -------------  

 -------- Considerando que a referida viatura de substituição permite o exercício da 

atividade laboral dos seus associados, nas situações acima descritas, contribuindo para a 

subsistência dos agregados familiares dos associados da APALIT; ---------------------------  

 -------- Considerando que, com o passar do tempo, a referida viatura apresenta alguma 

degradação e consequente necessidade de reparação e manutenção; --------------------------  

 -------- 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 têm 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 

400,00€ (quatrocentos euros), mediante celebração do respetivo contrato programa com 

a Associação dos Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira – APALIT. -----  

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

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

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

 

 

 -------- (15/25) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

DE 2019/2020 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -------------------------------------  

 -------- Presente a Ata da Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2019/2020, datada de 27 de novembro findo, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas dez 

horas, no edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de 

Análise das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, 

para análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pelas Técnicas Superiores, Anabela Gomes Vitorino 

Leal e Ana Catarina Leal Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses 

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

 -------- Através do Edital n.º ED/36/2019 foi publicitado a abertura de candidaturas às 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2019/2020. Deram entrada os seguintes 

requerimentos para candidatura à bolsa de estudo do ensino superior: Filipe Alexandre 

Nunes Marques, Henrique Ávila Pereira, Miguel Coelho Mendes, Simão Oliveira 

Azevedo, Gustavo Ferreira Dâmaso, Daniela Raquel Reis Moreira, Gonçalo Rego 

Ávila, Rui Soares Valadão, Nuno Soares Valadão, Rodrigo Ávila Monteiro, Simone dos 
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Reis Ribeiro, Ana Beatriz Rego Ávila, Francisco André Vieira Batista, Mariana 

Fernandes de Brito Marques, Vasco dos Reis Miguel, Soraia Linhares Quadros, 

Mariana Valadão Areias, Lénia Borges Meneses, Alexandra Dinis Barcelos, Alice 

Cristina Costa Matos, Marisa da Conceição Lopes da Silva, Inês Isabel Pacheco Borges, 

Rita Alexandra Pacheco Borges, Sérgio Bruno Rocha Meneses, Nuno Valério Pereira 

Teófilo, Carlota Maria Borges Antunes, Daniela Filipa da Costa Teófilo, Isabel Dinis 

Barcelos, Nádia Flores Cristóvam, Gonçalo Silva Teixeira, Vitória Lima Melo, Catarina 

Alexandra da Silva Teixeira, Joana Filipa Marques Pacheco, Ricardo Filipe Batista 

Fernandes, Marta Isabel Pamplona Garcia, Angélica Maria Parreira Vieira, Rodrigo 

Afonso Toledo Branco e Paulo Alexandre Cardoso Fagundes. --------------------------------  

 -------- O candidato Filipe Alexandre Nunes Marques desistiu de estudar, conforme 

comunicado a 21 de novembro do corrente ano, pelo que a candidatura ficou sem efeito.  

 -------- Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, propõe a 

Comissão o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Exclusão do candidato Henrique Ávila Pereira por não cumprir com o artigo 

2º do Regulamento Municipal de Atribuição das Bolsas de Estudo, uma vez que não 

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

 -------- b) Exclusão dos candidatos Miguel Coelho Mendes, Simão Oliveira Azevedo, 

Gustavo Ferreira Dâmaso e Daniela Raquel Reis Moreira por as respetivas candidaturas 

não terem enquadramento nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 3º do Regulamento 

Municipal de Atribuição das Bolsas de Estudo, ou seja, embora frequentem o ensino 

profissional, o mesmo não é fora da Ilha. ---------------------------------------------------------  

 -------- c) Exclusão dos candidatos Gonçalo Rego Ávila, Rui Soares Valadão, Nuno 

Soares Valadão, Rodrigo Ávila Monteiro, Simone dos Reis Ribeiro, Ana Beatriz Rego 

Ávila, Francisco André Vieira Batista, Mariana Fernandes de Brito Marques, Vasco dos 

Reis Miguel, Soraia Linhares Quadros, Mariana Valadão Areias, Lénia Borges 

Meneses, Alexandra Dinis Barcelos, Alice Cristina Costa Matos e Marisa da Conceição 

Lopes da Silva, uma vez que após o cálculo para apuramento do rendimento per capita, 

verificou-se que os mesmos excediam o escalão do rendimento per capita (até 350€), de 

acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Municipal de Atribuição 

de Bolsas de Estudo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Em relação aos candidatos Inês Isabel Pacheco Borges, Rita Alexandra 

Pacheco Borges, Sérgio Bruno Rocha Meneses, Nuno Valério Pereira Teófilo, Carlota 

Maria Borges Antunes, Daniela Filipa da Costa Teófilo, Isabel Dinis Barcelos, Nádia 

Flores Cristóvam, Gonçalo Silva Teixeira, Vitória Lima Melo, Catarina Alexandra da 

Silva Teixeira, Joana Filipa Marques Pacheco, Ricardo Filipe Batista Fernandes, Marta 

Isabel Pamplona Garcia e uma vez que a Comissão tem dúvidas em relação aos 

rendimentos e/ou à composição do agregado familiar, propõe-se prolongar o período de 

entrega dos documentos e/ ou esclarecimentos, até ao próximo dia 6 de dezembro do 

corrente ano, sob pena de exclusão dos mesmos. ------------------------------------------------  

 -------- e) Atribuir bolsa aos candidatos Angélica Maria Parreira Vieira, Rodrigo Afonso 

Toledo Branco e Paulo Alexandre Cardoso Fagundes, conforme quadro em anexo. -------  
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 -------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º I-

CMPV/2018/1446 presente à reunião de Câmara Municipal de 5 de novembro de 2018 e 

reunião da Assembleia Municipal datada de 16 de novembro de 2018. ----------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada 

conforme e vai ser assinada por todos os presentes, para ser presente a reunião 

Camarária para deliberação.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente informou que, no seguimento do seu discurso aquando das 

celebrações do dia 20 de junho no âmbito da agenda para a educação do futuro, a 

comissão de análise das bolsas de estudo encontra-se a trabalhar propostas de alteração 

ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo no sentido de se tornar 

mais célere a atribuição das bolsas, nem que para isso seja necessário abdicar de alguns 

pressupostos, simplificando todo o processo de análise por forma a que, de futuro e no 

limite até à primeira quinzena de novembro, já se tenha deliberado a atribuição das 

bolsas de estudo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para atribuição das bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2019/2020. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 quinze horas e trinta 

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: _________________________________________ 


