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ATA Nº 1 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE JANEIRO DE 2020 
 

 

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: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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, 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. ----------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/01) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

ALTERAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS: --------------------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 30 de dezembro findo, do Sr. Presidente da Câmara 

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

vigor, a alteração ao gozo do período de férias, marcado de 23 de dezembro de 2019 a 3 

de janeiro de 2020, para 23 a 29 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro a 3 de janeiro 

de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (02/01) ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 

FESTIVIDADE A SÃO SEBASTIÃO - PROPOSTA: --------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/10, datada de 7 de janeiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “No âmbito da Festividade a S. Sebastião a comemorar no dia 19 de Janeiro, dia 

em que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, honrando promessas dos nossos 

antepassados, promove a cerimónia religiosa própria do dia na Igreja Matriz desta 

Cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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); -------------------  

 -------- - A Câmara Municipal tem vindo a apoiar este evento; --------------------------------  

 -------- - O contribuinte em causa tem a sua situação tributária regularizada, nesta data, 

conforme documentos que constam no Setor Financeiro e Tesouraria. -----------------------  

 -------- Proponho 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 €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), à Fábrica da Igreja Paroquial da Praia da Vitória, para ornamentação 

da Igreja Matriz a altar de São Sebastião, a atribuir após devolução do respetivo 

contrato programa.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente informou que a cerimónia terá 

lugar no próximo domingo, pelas doze horas. ----------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que os Vereadores do Partido Social 

Democrata iam abster-se na votação deste apoio, bem como nos apoios dos dois pontos 

seguintes, apesar de não estar em causa, mais uma vez, a natureza dos pedidos de apoio, 

pelo que até entrar em vigor o Regulamento para esse fim e por uma questão de 

coerência, vão manter a mesma posição. ----------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (03/01) ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO SALÃO DE FESTAS DE SANTA 

LUZIA – DIGRESSÃO DO BAILINHO DE CARNAVAL, BAILE DELAS, 

PELAS COMUNIDADES EMIGRANTES DOS ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA - PROPOSTA: ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/14, datada de 8 de janeiro corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “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 o pedido de apoio efetuado, pelo Salão de Festas de Santa Luzia, 

no sentido de apoiar o projeto – Digressão do Bailinho de Carnaval, Baile Delas, pelas 

comunidades emigrantes dos Estados Unidos da América, mais concretamente na área 

de Boston – Costa Leste e Califórnia; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as Danças, Comédias e Bailinhos de Carnaval, são uma 

tradição singular da ilha Terceira, caracterizando-se como uma manifestação cultural 

única; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a forte ligação entre o concelho da Praia da Vitória e a Diáspora 

nos EUA; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância histórica desta manifestação cultural e o seu 

contributo para a preservação e promoção da mesma junto dos mais jovens com o 

intuito de reforçar o gosto pelo Carnaval Terceirense; ------------------------------------------  

 -------- Considerando os custos elevados que uma deslocação desta dimensão acarreta, 

desde viagens aéreas entre os dois continentes e entre a Costa Leste e Califórnia, 

deslocações terrestres em autocarros, bem como estadias e alimentação; --------------------  

 -------- Considerando que o contribuinte em causa tem a sua situação contributiva e 

tributária regularizada. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho a aprovação de um apoio no valor 2134,00€, correspondendo a 2 

passagens aéreas (Terceira/Boston/Los Angeles/Boston/São Miguel/Terceira, 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 atribuir ao Salão de Festas de Santa Luzia, mediante a celebração do 

respetivo contrato programa. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O pagamento do apoio será efetuado durante o ano de 2020.” ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o novo Regulamento de apoios não 

contempla essa situação de um apoio correspondente a duas passagens aéreas, mas sim 

um apoio até ao montante de mil euros, e questionou se vai ser mantida a questão das 

duas passagens aéreas, tendo o senhor Presidente respondido que o apoio equivalente a 

duas passagens aéreas deixa de ter efeito. ---------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que, anteriormente, no caso de uma associação 

com vários grupos, qualquer um desses grupos, solicitava apoio à Câmara e era 

atribuído um apoio equivalente a duas passagens aéreas, no entanto, a partir desta altura 

os pedidos serão avaliados pelas direções das associações. No caso dos apoios a viagens 

ao estrangeiro dependerá, numa primeira fase, da análise por parte das respetivas 

associações, numa segunda fase, da avaliação por parte da comissão e, numa terceira 

fase, da análise por parte do executivo, no sentido de se avaliar se esses projetos, de 

viagens à diáspora, são projetos de pequena dimensão ou se são projetos de grande 

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

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

 

 

 -------- (04/01) ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 

AÇORIANOS UPA - UNIDOS PELOS AÇORES (JAUPA) – III ENCONTRO 

NACIONAL DE ESTUDANTES AÇORIANOS - PROPOSTA: -------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/18, datada de 8 de janeiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Associação de Jovens Açorianos UPA (Unidos pelos 

Açores), solicitou a colaboração do Município da Praia da Vitória para a realização do 

III Encontro Nacional de Estudantes Açorianos; -------------------------------------------------  

 -------- Considerando a atividade desenvolvida pela referida Associação, que para além 

do trabalho realizado em torno do Encontro Nacional de Estudantes Açorianos, inclui 

também a promoção de ações para colaboração e apoio aos jovens que escolhem estudar 

longe das suas origens, das suas ilhas, numa das fases mais importantes do seu percurso 

académico; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o sucesso alcançado nas anteriores edições do referido Encontro, 

que contou com a participação de mais de 100 jovens estudantes açorianos, incluindo 

jovens estudantes do concelho da Praia da Vitória; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Encontro Nacional de Estudantes Açorianos promove a 

reflexão, discussão e convívio em torno de temáticas fundamentais para o contínuo 

desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores, em particular do concelho 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 têm a sua situação tributária e 

contributiva regularizada, nesta data; --------------------------------------------------------------  

 -------- 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 

2000,00€ (dois mil euros), mediante celebração do respetivo contrato programa com a 

Associação de Jovens Açorianos UPA. ------------------------------------------------------------  

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2020.” -----------------  

 -------- No que se refere a este ponto o senhor Presidente esclareceu que este evento 

nunca foi apoiado pela Câmara, sendo que, para já, a Associação não dá garantias de 

realizar o evento, ou seja, sem estarem reunidos os apoios necessários, o que na ótica da 

organização e financiamento faz todo o sentido, pelo que caso não se realize o evento 

nem é atribuído o apoio. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, pelo que constatou de anteriores 

eventos, participava sempre na organização algum representante das instituições que 

apoiavam o evento, e questionou se a Câmara da Praia foi convidada para esse fim, 

tendo o senhor Presidente respondido que, para já, apenas foi solicitado o apoio. ----------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou a que se destina, concretamente, o apoio, ao 

que o senhor Presidente respondeu que o apoio destina-se à organização do evento e, 

pelo que percebeu, participam no mesmo, muitos estudantes do concelho da Praia da 

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

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

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

 

 

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


