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ATA Nº 26 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

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

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, no 

edifício da Casa do Povo da Vila Nova, à Praça, freguesia da Vila Nova, deste 

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, 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 Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

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

Presidente agradeceu a presença do público, bem como à senhora Presidente da Casa do 

Povo da Vila Nova pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da 

presidência aberta à Vila Nova, questionou se alguém pretendia colocar alguma questão, 

não tendo ninguém manifestado essa intenção. ---------------------------------------------------  

  

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Vila Nova, Vasco Lima, interveio 

felicitando a Câmara por esta iniciativa de reunir nas Freguesias do Concelho, sendo 
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que, na sua opinião, é uma forma de o executivo camarário estar mais perto dos seus 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Na sequência da presidência aberta à freguesia da Vila Nova o senhor Presidente 

salientou que foi um dia acima da média, ao nível de audiências, cujo acréscimo teve 

muito a ver com o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia, designadamente no 

apoio ao Gabinete da Presidência na marcação das referidas audiências. --------------------  

 -------- Referiu, ainda, que, relativamente às questões colocadas, se mantém, na Vila 

Nova, um padrão semelhante ao do ano anterior, em que prevaleceram as questões 

relacionadas com o escoamento das águas na via pública, constituindo um aspeto 

positivo que, os casos que foram sinalizados no ano passado, estão todos resolvidos, à 

exceção de um, que carece de uma correção na intervenção realizada. -----------------------  

 -------- Ao nível do associativismo realçou que, no seguimento das notícias que correm 

relativamente ao novo regulamento de apoio ao associativismo, é natural que surjam 

mais pedidos de audiências para esclarecimentos sobre as candidaturas. --------------------  

 -------- Em suma, destacou que foram esses dois tipos de questões que marcaram o dia 

de audiências na freguesia da Vila Nova, o qual teve como objetivo dar resposta a todos 

os pedidos apresentados pelos munícipes. Relativamente aos pedidos no âmbito do 

associativismo, foi dito ainda que, o objetivo era que, após a entrada em vigor do 

regulamento, as entidades submetessem as suas candidaturas até ao final do mês de 

fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. -------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola agradeceu o acolhimento por parte da Casa do Povo da 

Vila Nova, bem como da Junta de Freguesia, realçando a importância de se visitar as 

freguesias do Concelho e de se inteirarem dos problemas existentes, no intuito de se 

encontrar a melhor solução para as populações. --------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às questões relacionadas com as águas pluviais, questionou quais 

são as situações, o que é que já está resolvido e o que é que está por resolver, tendo o 

senhor Presidente respondido que não tem a informação das situações que foram 

resolvidas o ano passado, muito embora, em apenas uma das situações, a pessoa 

interessada tenha voltado a contactar o executivo e para dizer que, apesar da intervenção 

levada a efeito ter resolvido uma parte do problema, havia surgido outra situação a 

necessitar de nova intervenção. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos restantes casos o senhor Presidente informou que, no geral, têm a ver 

com a necessidade de criação de sumidouros maiores na estrada regional, ou então, com 

a adoção de medidas para tentar canalizar a água das chuvas antes de chegarem à 

estrada regional; acrescentou que, apesar de não ser uma questão da competência direta 

da Câmara mas antes das Obras Públicas, a Câmara também não se pode colocar à parte 
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do problema, na medida em que essa água também escoa das vias municipais para a 

estrada regional, tendo a Vereadora Raquel Borges ficado de, a breve trecho, reunir-se 

com o Delegado das Obras Públicas para a ilha Terceira para, em cada um dos casos, 

definir o plano de ação e estabelecer o que é que cabe a cada uma das entidades fazer. ---  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou que a Câmara colaborasse no sentido de se 

resolver uma situação existente na Canada da Viola, relativa a uma curva extremamente 

apertada e que, apesar de ser da responsabilidade do IROA – Instituto Regional de 

Ordenamento Agrário, S.A. - a Câmara podia intervir com o objetivo de se tentar 

encontrar uma solução, considerando que é um arruamento muito utilizado e que já 

ocorreram vários acidentes nesse local. ------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola alertou a Câmara para uma situação 

relacionada com um terreno particular, sito na Ribeira da Agualva, propriedade da Santa 

Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, cuja parede está a ceder, pelo que se deveria 

notificar o proprietário para fazer uma correção. -------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a Ribeira da Agualva, quer na parte da Vila Nova, quer na parte da 

Agualva, alertou para a necessidade da Câmara fazer uma intervenção contínua nas 

ribeiras, porque as Juntas de Freguesia, sejam elas quais forem, não têm capacidade 

financeira para efetuar um investimento desta natureza, pelo que terá de ser o Município 

a fazê-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Abordou também uma reivindicação dos moradores da Canada Aldeia do 

Patrício, que está a necessitar de asfaltagem e causa transtornos aos referidos moradores 

no seu dia-a-dia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou apelando à sensibilidade da Câmara Municipal para resolver estes 

casos que foram apontados. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que esse problema da Canada da Viola remonta à 

construção da própria via e que tinha a ver com a questão do seu traçado e com a 

cedência por parte do proprietário e se este estiver, efetivamente, disponível para ceder 

gratuitamente ao IROA, entende que não será um problema de difícil resolução e que, 

naturalmente, será resolvido com essa entidade. -------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Ribeira da Agualva e ao problema do muro, esclareceu que a 

Santa Casa já foi notificada para efetuar a operação de correção do muro, pelo que terá 

de se aguardar para que se cumpra o prazo estipulado na notificação. ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é o procedimento caso o proprietário 

não cumpra a notificação, ao que o senhor Presidente respondeu que, no caso do parecer 

técnico informar que a situação oferece perigo à via, então a Câmara faz a intervenção e 

remete a fatura ao proprietário, mas que isso só acontece em casos raros. -------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que, no dia em que tiverem um parecer dizendo 

que a situação oferece perigo à via e que é necessária a intervenção da Câmara, esta 

avança com a intervenção. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual foi o diagnóstico dos serviços técnicos 

da Câmara que se deslocaram ao local, tendo o senhor Presidente respondido que, 
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perante esse diagnóstico, foi enviada uma notificação no sentido de se notificar o 

proprietário para a necessidade de realizar uma intervenção mas que, no entanto, não 

existe um perigo eminente que justifique a intervenção da Câmara. --------------------------  

 -------- No que se refere à limpeza da Ribeira, o senhor Presidente respondeu que isso se 

refere à eterna questão de saber a quem compete a limpeza das ribeiras, sendo que já foi 

apresentado um trabalho sobre essa matéria.------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à Canada Aldeia do Patrício referiu que essa situação já está para 

orçamentação e que, quando se executarem intervenções na rede viária, essa zona 

também será incluída. --------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que recebeu uma nota de imprensa do Município 

dando conhecimento da eliminação do glifosato no Concelho o que, na sua opinião, é 

uma medida de louvar mas que, porém, não é explicado, na notícia, que alternativa vai 

ser utilizada e, se essa medida é extensível a todas as Freguesias do Concelho e se as 

Juntas de Freguesia têm conhecimento do que devem aplicar no concelho da Praia da 

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

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que a Câmara respeita a 

autonomia administrativa dessas entidades, sendo que esta é uma decisão da Câmara 

que resulta do trabalho desenvolvido no âmbito e pelos trabalhadores do grupo 

municipal, pelo que, quer a Câmara Municipal, quer a Praia Ambiente, não irão adquirir 

produtos com o componente ativo glifosato. ------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão de como será feita a intervenção disse que, 

naturalmente, a Câmara vai correr o risco de, numa ou outra altura do ano, poder haver 

alguma situação mais crítica, sendo que, da parte da Praia Ambiente e para o próximo 

ano, está perspetivada a aquisição de uma monda térmica e que, da parte da Câmara, se 

irão procurar outros tipos de produtos que não tenham, nos seus componentes ativos, o 

glifosato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, referiu que, quando diz que podem haver alturas do 

ano que possam ser mais críticas, é porque se está a adotar uma medida sem que se 

tenham os resultados dessa aplicação. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se, para já, não existe propriamente uma 

solução pública para a resolução deste problema porque, ao ler a notícia, esta é 

fantástica mas, no entanto, não é apresentada a solução, ao que a Vereadora Raquel 

Borges respondeu que serão utilizados produtos herbicidas que não têm aqueles 

componentes que lançam dúvidas como as que se levantam com o glifosato. ---------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que não será utilizado o glifosato, sendo que a 

alternativa vai depender da experiência prática com o que irá acontecer no terreno e que, 

paralelamente, terá de se perceber qual o impacto da monda térmica, porque, se tiver 

bons resultados, será a solução em que terá de se investir. -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se, sendo a limpeza dos arruamentos 

municipais realizada, em grande parte, pelas Juntas de Freguesia, esta medida não 

deveria ser integrada num plano municipal com impacto em todo o concelho e com a 

intervenção das referidas juntas, porque, se for só a nível da Câmara Municipal, não se 

eliminará o glifosato, uma vez que, quem presta o serviço da limpeza dos arruamentos 
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municipais nas freguesias, são as Juntas de Freguesia e que estas, por sua vez, 

continuarão a utilizar os produtos que contêm glifosato.----------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que o Município tomou a 

medida dentro da sua área de ação e verificando que existem produtos no mercado que 

não têm glifosato mas que, a partir daí, tem de respeitar a autonomia que cada uma das 

referidas entidades dispõe para fazer as aquisições de produtos que entenderem. ----------  

 -------- Salientou, ainda, que esta é uma opção do Município, o qual vai assumir a 

responsabilidade para o bem ou para o mal, ou seja, caso funcione, ou caso se 

verifiquem críticas mas que, no entanto, o Município não pode interferir na autonomia 

das outras entidades, pois essa situação sempre constituiu uma opção autónoma de cada 

uma das Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, na sua opinião, esta medida deveria fazer 

parte de um plano integrado para todo o Concelho, sendo que, eventualmente, poderia 

ser feita uma recomendação às Juntas de Freguesia, dos produtos que podiam ser 

utilizados, no sentido de se eliminar o glifosato em todo o Concelho, tendo o senhor 

Presidente dito que, em sua opinião, a partir do momento em que a Câmara adotar esta 

solução, as Juntas de Freguesia irão seguir a mesma opção. -----------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins sugeriu que a própria Câmara fizesse essa 

pedagogia junto das Juntas de Freguesia, ou seja, de aconselhamento dos melhores 

materiais a adquirir, ao que o senhor Presidente retorquiu que, para já e enquanto não se 

souber o verdadeiro impacto, não é possível fazer esse aconselhamento. --------------------  

 

 -------- Relativamente ao mau estado do Caminho Novo, na freguesia dos Biscoitos, o 

Vereador Rui Espínola disse que foi solicitada a colocação de inertes no mesmo, no 

sentido de se tentar resolver a situação, sendo que este é um caminho municipal 

utilizado sobretudo pelos lavradores e questionou para quando está prevista a colocação 

desses inertes, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que essa questão já está 

prevista mas que ainda não tem uma data definida para esse efeito. --------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se vai haver alguma alteração ao PDM – 

Plano Diretor Municipal – que contemple alguma desanexação que permita resolver a 

questão do posto de leite, na freguesia dos Biscoitos, tendo o senhor Presidente 

respondido que estão previstas várias alterações para a freguesia dos Biscoitos mas que, 

no entanto e apesar de a Câmara estar a tentar, de alguma forma, resolver algumas 

situações, existe um documento da Direção Regional do Ambiente que, numa ótica de 

preservação, é restritivo em várias zonas, o que pode vir a criar alguns problemas. --------  

 -------- Questionou ainda o Vereador Rui Espínola para quando está prevista a 

conclusão da revisão do PDM, tendo o senhor Presidente respondido que dependia de se 

aceitarem todas as indicações do Ambiente mas que, contudo, o Município não aceita 

todas essas indicações e que está a ser feito um trabalho técnico nessa matéria. ------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que, com a situação da chegada das alterações 

climáticas, o prazo está a ficar mais curto e se não se acelerar o processo, mesmo que o 

Município tenha de abdicar de algumas questões, o crivo em algumas áreas pode ser 

mais apertado. -----------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se está em causa alguma situação em 

concreto, tendo o senhor Presidente respondido que, para as zonas costeiras e 

ribeirinhas, a tendência é para grandes limites de construção. ---------------------------------  

 

 -------- Por fim, o Vereador Rui Espínola perguntou se já avançou o anunciado processo 

ao Professor Félix Rodrigues, tendo o senhor Presidente respondido que também nunca 

mais se ouviu o Professor Félix Rodrigues falar e colocar em causa a qualidade da água 

fornecida pela Praia Ambiente. Prosseguiu dizendo que o processo está pronto e que, 

neste momento, o que interessa ao Município é que o produto servido pela Praia 

Ambiente e que chega à casa dos habitantes da Praia da Vitória e aos empresários, veja 

a sua qualidade, garantida e assegurada e que não se verifique uma campanha de 

difamação sobre o produto que é fornecido pela empresa Praia Ambiente e que iria 

afetar também os produtos fornecidos por outros empresários. --------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, aparentemente, agora não tem surgido declarações, por parte 

da referida pessoa, a colocar em causa o produto da Praia Ambiente, pelo que o 

processo se encontra pendente. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda o senhor Presidente que a questão é que o produto fornecido 

pela Praia Ambiente e que chega a casa dos habitantes do Concelho e aos seus 

empresários, não seja considerado como um “veneno”, que contaminaria tudo o que é 

produzido no concelho da Praia da Vitória, sendo esta a situação que o executivo não 

pode aceitar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, pelo que depreendeu, o processo está pronto 

mas só vai avançar se a pessoa em causa voltar a falar na água do concelho da Praia da 

Vitória, fornecida pela Praia Ambiente, tendo o senhor Presidente respondido que, para 

já, como não está a ser colocada em causa a qualidade da água, o processo encontra-se 

pronto para avançar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/26) PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A 

ASSOCIAÇÃO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA ILHA 

TERCEIRA (TERINOV) E A PRAIA LINKS-INCUBADORA DE BASE LOCAL 

DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------------------------  

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

cooperação, datado de 20 de novembro findo, celebrado entre a Associação Parque de 

Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira (TERINOV) e a Praia Links – Incubadora de 
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Base Local da Praia da Vitória, no âmbito do apoio ao desenvolvimento de startups e 

spin-offs que reforcem o ecossistema empresarial e, consequentemente, a posição 

competitiva da ilha Terceira e da Região Autónoma dos Açores. -----------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto o Vereador Tiago Ormonde fez uma explanação 

sobre o teor do protocolo. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou de quem é que partiu a intenção de 

cooperar, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que a iniciativa não partiu, 

propriamente, nem de uma parte, nem de outra, mas sim porque as pessoas envolvidas 

estiveram presentes em determinados eventos e este assunto foi sempre falado, sendo 

que, posteriormente, este encontro de vontades se concretizou num protocolo. -------------  

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

 

 

 -------- (02/26) PEDIDO DE PARECER – JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO SNACK BAR MICAS, SITO NA ESTRADA 25 DE 

ABRIL: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/2044, datado de 25 de novembro findo, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento 

Snack Bar Micas, sito na Estrada 25 de Abril, n.º 354, freguesia de Santa Cruz, 

concelho da Praia da Vitória, designadamente no que se refere à proximidade de 

estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do 

DLR nº 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o 

DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h) do n.º 

1 do seu artigo 21º. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento não existe qualquer edifício escolar, não 

havendo inconveniente na atribuição de licença para a prática de jogos lícitos.” -----------  

 -------- Por despacho datado de 27 de novembro findo, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2019/1431, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (03/26) NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 

2020 - ADITAMENTO - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------  

 -------- Proposta N.º I-CMPV/2019/1691, datada de 10 de dezembro em curso, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  
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 -------- “Nos termos do artigo 29º Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, os mapas de pessoal constituem uma 

ferramenta de gestão de Recursos Humanos, nomeadamente no que se refere a uma 

planificação de atividades necessárias ao cumprimento da missão a que se destina a 

entidade. Este mapa de pessoal constitui parte integrante do Orçamento devendo todas 

as despesas com os respetivos Recursos Humanos estar nele previstas. ----------------------  

 -------- O Mapa de Pessoal foi proposto através da I-CMPV/2019/1488, no entanto, 

verificou-se por via de um aumento considerável de volume de trabalho, que era 

necessário contratar mais um Técnico Superior, na área funcional de Arquitetura. ---------  

 -------- Assim sendo, e dando cumprimento ao estipulado na Lei, nomeadamente o 

artigo 29º, em anexo se remete o Mapa de Pessoal com os postos de trabalho que esta 

Câmara Municipal considera essenciais para o desenvolvimento das respetivas 

necessidades. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para além dos referidos no Mapa de Pessoal, anexo à presente Nota Justificativa, 

torna-se necessário proceder à contratação por tempo indeterminado de indivíduos nas 

seguintes áreas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - 1 Assistente Técnico – na área funcional de Topografia, a ficar afeto à Divisão 

de Investimentos e Ordenamento do Território (procedimento concursal a decorrer); -----  

 -------- - 2 Assistentes Técnicos – a ficarem afetos à Divisão de Planeamento 

Estratégico e Relações Externas; (procedimento concursal previsto em 2019 mas não foi 

aberto); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - 2 Assistentes Técnicos – a ficarem afetos à Divisão Administrativa e Jurídica 

(um Assistente Técnico estava previsto em 2019 mas não foi aberto); -----------------------  

 -------- - 1 Assistente Técnico – a ficar afeto à Divisão de Infraestruturas e Logística; ----  

 -------- - 15 Assistentes Operacionais – a ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e 

Logística, sendo que 2 são na área funcional de coveiro, 2 na área funcional de 

jardineiro, 4 na área funcional de auxiliar de serviços gerais, 3 na área funcional de 

cantoneiro, 1 na área funcional de canalizador, 1 na área de condutor de pesados e 

reboque, 1 na área funcional de eletricista e 1 na área funcional de pedreiro; ---------------  

 -------- - 5 Assistentes Operacionais – a ficarem afetos à Divisão de Recursos Humanos 

e Financeiros, sendo que 4 são na área funcional de auxiliares de serviços gerais e 1 na 

área funcional de auxiliar administrativo; ---------------------------------------------------------  

 -------- - 2 Encarregados – a ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e Logística; ------  

 -------- - 1 Técnico superior - ficar afeto à Divisão Administrativa e Jurídica na área 

funcional de Direito; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - 1 Técnico superior - ficar afeto à Divisão de Recursos Humanos e Financeiros 

na área funcional de Economia, Gestão, Fiscalidade ou Contabilidade; ----------------------  

 -------- - 1 Técnico superior - ficar afeto à Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território na área funcional de arquitetura; -------------------------------------------------------  

 -------- - Torna-se ainda necessário proceder ao regresso da Praia Ambiente, E.M. de 

cinco Assistentes Operacionais a ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e 

Logística.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que este aditamento 

visa incluir a previsão de contratação de um técnico superior, na área de arquitetura, 
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considerando que, atualmente, existem dois Arquitetos, sendo que um deles se encontra 

de licença sem vencimento e, dado o volume de trabalho, torna-se necessário contratar 

mais uma pessoa nessa área. -------------------------------------------------------------------------  

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

submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas a) e o), do n.º 

1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 29.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. ---------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/26) PROPOSTA DE REVOGAÇÃO, POR MÚTUO ACORDO, DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA DA 

CALDEIRA NA VILA DAS LAJES: -----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta N.º I-CMPV/2019/1690, datada de 10 de dezembro corrente, da 

Vereadora com competência delegada, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: ------------  

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

 -------- O Município celebrou a 2 de junho de 2014 um contrato de Concessão de 

Exploração do Bar da Piscina da Caldeira na Vila das Lajes com o concessionário Cátia 

Alexandra Carolas Coelho; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município irá realizar obras no Bar da Piscina da Caldeira, para melhoria das 

infraestruturas, não podendo o bar estar em funcionamento; -----------------------------------  

 -------- A revogação do contrato não prejudica os direitos e interesses do município uma 

vez que esta situação constituirá uma melhoria significativa no funcionamento daquela 

infraestrutura; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As disposições conjugadas dos artigos 330º, alínea b) e 331º, n.º 1, do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 

permitem a revogação dos contratos por acordo entre as partes, em qualquer momento. --  

 -------- Propõe-se assim que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de 

revogação por mútuo acordo do contrato de Concessão de Exploração do Bar da Piscina 

da Caldeira na Vila das Lajes, nos termos da minuta em anexo.” -----------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto o senhor Presidente referiu que o objetivo é 

submeter à Assembleia Municipal de fevereiro o novo caderno de encargos e programa 

de concurso, de modo a que, no início de verão, já tenha um concessionário no espaço. --  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a intenção dessa concessão é no sentido 

da Câmara assumir a manutenção ou se esta ficará a cargo do concessionário, tendo o 

senhor Presidente respondido que seria preferível entregar tudo ao concessionário, 

porque se a Câmara é que ficar com a responsabilidade da manutenção, qualquer 

situação que aconteça fora do horário de funcionamento, a Câmara é que tem de 

assumir, para além de se ficar com o ónus de ter que libertar o concessionário do 

pagamento da renda por qualquer eventualidade que aconteça, mesmo que seja por 

consequência de atos de vandalismo, sendo que, caso se entregue toda a 

responsabilidade ao concessionário, este é que fica com a obrigação de preservar a 

infraestrutura para poder faturar e gerir a situação. ----------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola questionou ainda se, nesse caso, seria a Câmara a 

assegurar as funções dos nadadores salvadores, ao que o senhor Presidente respondeu 

que seria o concessionário a contratar os nadadores salvadores. -------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/26) PROCESSO N.º 02/2019/1 - MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA 

– LICENCIAMENTO - LOTEAMENTO URBANO, SITO NAS PEDREIRAS, 

VILA DAS LAJES – APROVAÇÃO E REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO QUE 

APROVOU O PROCESSO N.º 02/2009/8: -----------------------------------------------------  

 -------- Presente o Parecer Técnico datado de 27 de novembro findo, do Gabinete 

Técnico de Obras Particulares, Arq.º Luís Reis, do seguinte teor: -----------------------------  

 -------- «Na sequência da apresentação dos projectos de especialidade para a execução 

das obras de urbanização, foi solicitado às entidades a reconfirmação do parecer emitido 

pelas mesmas no ano de 2010. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, a entidade EDA, informa em ofício com a ref.ª 

RCDEE/2019/3378/PVIAB, datado de 2.10.2019, recepcionado a 07.10.2019, nada ter a 

opor, “No entanto, se no decurso deste processo houver lugar ao desvio das 

infraestruturas de baixa tensão, serão da responsabilidade do requerente os encargos 

daí resultantes.”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A entidade Praia Ambiente, EM, em ofício com a ref.ª SA/639/2019, datado de 

16.10.2019, recepcionado a 18.10.2019, informa que o projecto mereceu parecer 

“Favorável.”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por fim, a entidade MEO, em ofício com a ref.ª 500120194, datado de 

18.11.2019, recepcionado a 20.11.2019, informa que “(…) mantém-se o parecer 

emitido a 10.09.2010 (…).”. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, nada havendo a opor por parte das entidades consultadas no 

âmbito da execução das obras de urbanização, o procedimento reúne condições para a 

sua aprovação em reunião de câmara, assim como, deverá ser revogado e consequente 

arquivamento do processo 02.2009.8 em nome deste Município.» ----------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que não é possível 

emitir o alvará do novo loteamento sem revogar o anterior, que foi iniciado em 

setembro de dois mil e nove, porque, entretanto, foram feitas correções de áreas e outras 

alterações, pelo que, formalmente, o existente não corresponde ao processo inicial. -------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o mesmo pode vir a acontecer com o processo 

de Santa Rita, o que pode atrasar o mesmo e impedir que se cumpram os prazos 

inicialmente previstos. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico 

em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/26) PROPOSTA DE APOIO À ACADEMIA DE SÃO TOMÁS DE 

AQUINO DO SEMINÁRIO EPISCOPAL DE ANGRA - II ENCONTRO DE 

COROS SÃO TOMÁS DE AQUINO: ----------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1693, datada de 11 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o pedido de colaboração da Academia de São Tomás de Aquino 

do Seminário Episcopal de Angra, para fazer face aos custos afetos ao II Encontro de 

Coros São Tomás de Aquino, que terá lugar na Igreja Matriz da Praia da Vitória nos 

dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2020; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância social e cultural do evento que contará com a 

presença de todos os coros litúrgicos da Ilha Terceira e do compositor nacional de sacro 

João Andrade Nunes, para a promoção do culto religioso na Ilha Terceira, 

nomeadamente, pelo elevado número de munícipes que irão participar no evento e que 

participam semanalmente neste apoio direto às cerimónias religiosas; -----------------------  

 -------- Considerando o empenho e a dedicação, de forma abnegada, como todos os 

elementos que compõem os coros litúrgicos da Ilha Terceira, particularmente os do 

concelho da Praia da Vitória, contribuindo para preservação do património religioso 

imaterial da Praia da Vitória; ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

400,00€ (quatrocentos euros), à Academia de São Tomás de Aquino, para fazer face aos 

custos afetos ao II Encontro de Coros São Tomás de Aquino, mediante celebração do 

respetivo contrato-programa. O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro 

de 2019.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins declarou que, à semelhança da votação de outros 

pedidos de apoio que não estavam previstos em regulamentos municipais, os 

Vereadores do Partido Social Democrata iam abster-se na votação, pelo menos até à 

entrada em vigor do novo regulamento de apoios a essas situações. --------------------------  

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

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

 

 

 -------- (07/26) RENOVAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS BOLSAS DE ESTUDO 

PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 – 2.ª ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -  

 -------- Presente a 2.ª Ata da Comissão de Análise das candidaturas referente às 

renovações e atribuições das bolsas de estudo para o ano letivo de 2019/2020, datada de 

10 de dezembro em curso, do seguinte teor: ------------------------------------------------------  

 -------- “Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dez horas, no 

edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise 
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das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, para 

análise das renovações e atribuições das bolsas de estudo para o ano letivo 2019/2020. --  

 -------- 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. A vinte e sete de novembro de dois mil 

e dezanove, a Comissão reuniu e analisou os processos que já estavam concluídos sendo 

que ficaram por analisar os processos das candidatas 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 e Marta Isabel Pamplona Garcia, uma vez que a Comissão tinha dúvidas em 

relação aos rendimentos e/ou à composição do agregado familiar, tendo-se prolongado 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. --------------------------------  

 -------- Em relação aos candidatos Isabel Dinis Barcelos e Daniela Filipa da Costa 

Teófilo a Comissão propõe a exclusão dos mesmos, 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. ----------------------------------  

 -------- A candidata Catarina Alexandra da Silva Teixeira, apesar de cumprir com os 

requisitos para atribuição de uma bolsa de estudo no valor de 2000€ anuais, recebe uma 

bolsa de estudo dos Serviços Sociais Escolares no valor de 2.421,00€. De acordo com o 

número 6 do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, 

“Sempre que um candidato, ou bolseiro, receba outro benefício de qualquer outra 

entidade para o mesmo fim, será obrigatória a sua comunicação à Câmara Municipal e a 

junção do respetivo documento comprovativo para instrução do processo, indicando-se 

o montante daquele benefício.” Acrescenta ainda o número 7 do mesmo artigo que 

“Sempre que ocorra a situação do número anterior, o seu montante será reduzido do 

valor da bolsa que lhe for atribuída…”. Assim sendo, propõe a Comissão a exclusão da 

candidata Catarina Alexandra da Silva Teixeira. -------------------------------------------------  

 -------- Em relação aos candidatos Rita Alexandra Pacheco Borges, Nuno Valério 

Pereira Teófilo, Joana Filipa Marques Pacheco e Ricardo Filipe Batista Fernandes, os 

mesmos têm a candidatura completa, mas estão a aguardar a resposta da DGES 

relativamente à bolsa dos serviços sociais. Tendo em conta que a não entrega do 

documento não é imputável aos candidatos, propõe a Comissão que se aguarde o envio 

dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os candidatos Gonçalo Silva Teixeira, Nádia Flores Cristóvam e Vitória Lima 

Melo apesar de lhes ter sido dado um prazo para a entrega dos documentos em falta para 

a análise da candidatura, não o fizeram, pelo que a Comissão deixa à consideração da 

Câmara o procedimento a tomar. -------------------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 26/2019 Página 13 de 14 
 

 

 

 

 -------- Atribuir bolsa aos candidatos, Inês Isabel Pacheco Borges, Sérgio Bruno Rocha 

Meneses, Carlota Maria Borges Antunes e Marta Isabel Pamplona Garcia, conforme o 

quadro em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Em relação às renovações, e uma vez que já foram entregues os documentos em 

falta, a Comissão propõe renovar as bolsas de estudo para os bolseiros Pedro Silva 

André (com um ajuste de valor, uma vez que a bolsa da DGES baixou), Alexandra 

Soares de Sousa e Ana Margarida Martins da Silva, conforme o quadro em anexo. -------  

 -------- 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.” ------------------------------------------------------------------------  

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

Comissão de Análise das candidaturas referente às renovações e atribuições das 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2019/2020. ---------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, excluir os candidatos Gonçalo 

Silva Teixeira, Nádia Flores Cristóvam e Vitória Lima Melo. -----------------------------  

 

 

 -------- (08/26) PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DO DR. RUI DUARTE 

GONÇALVES LUÍS EM SUBSTITUIÇÃO DO DR. TIAGO LÚCIO BORGES 

DE MENESES ORMONDE NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

TERAMB: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1705, datada de 11 de dezembro corrente, do senhor 

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

 -------- “Considerando que nos termos da alínea c) do nº 2, do artigo 14º, dos Estatutos 

da Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, E.I.M. – 

TERAMB -, compete à Assembleia Geral nomear o elemento da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória para membro do Conselho de Administração; --------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o artigo 8º dos Estatutos supra mencionados, a 

substituição dos membros dos órgãos da citada Empresa, é efetuada pela mesma forma 

por que tiver sido designado o substituído;--------------------------------------------------------  

 -------- Informa-se, para conhecimento deste executivo, que para o Conselho de 

Administração da TERAMB, será proposta a designação do Dr. Rui Duarte Gonçalves 

Luís em substituição do Dr. Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde.” -------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se, deste modo, não existe nenhum 

elemento eleito, da Câmara Municipal, na TERAMB, para tomar decisões, ou seja, se se 

considera que isso é delegado no Dr. Rui Luís, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (09/26) PROPOSTA - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA NA GRATER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1706, datada de 11 de dezembro em curso, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do artigo 6º, dos Estatutos da Associação de Desenvolvimento 

Regional – GRATER -, propõe-se que, o Município da Praia da Vitória seja 

representado pelo Dr. Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde.” ---------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que existe o compromisso com a 

Câmara de Angra em alternar a presidência da GRATER e como a Câmara de Angra é 

que ficará a presidir, o Vereador Tiago Ormonde será o representante do Município na 

GRATER. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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