
 

 
Ata nº 2/2020 Página 1 de 23 
 

 

 

 

ATA Nº 2 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 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: 18H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, no edifício da 

Casa do Povo da Agualva, sito à Rua da Igreja, n.º 33, freguesia da Agualva, 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 agradeceu ao senhor Presidente 

da Casa do Povo da Agualva pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito 

da presidência aberta à Agualva, questionou se alguém pretendia colocar alguma 

questão, não tendo ninguém manifestado essa intenção. ----------------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- No âmbito da presidência aberta à freguesia da Agualva o senhor Presidente 

referiu que estava previsto um conjunto de iniciativas para desenvolver neste dia, 

nomeadamente a visita à Alagoa, à Rua Agualva-Cacém e à Escola da Agualva, as quais 

foram canceladas atendendo às condições climatéricas, tendo as mesmas sido 

reagendadas para a próxima segunda-feira. -------------------------------------------------------  

 -------- Em termos de audiências salientou que, tendo em conta as condições 

atmosféricas, se verificou um número mais reduzido de audiências, apesar de todas as 

que estavam agendadas terem acontecido. --------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente, destacou a audiência com a Comissão Fabriqueira da Igreja, 

relativa às obras a serem desenvolvidas, sendo que, para além do apoio administrativo 

ao nível do licenciamento, o executivo teve conhecimento da estratégia da Comissão 

Fabriqueira para desenvolver e assegurar o financiamento desta empreitada, sendo 

objetivo da mesma que as obras se iniciem após a Páscoa. -------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, da parte da Câmara, ficou o compromisso de a Comissão se 

candidatar ao novo Regulamento de Apoio ao Associativismo e que, no seu entender, o 

projeto cumpre todas as estipulações regulamentares para poder beneficiar de apoio, ao 

nível de grande dimensão, para as obras. ----------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a estratégia definida pela própria Comissão Fabriqueira 

para as obras permite à Câmara Municipal atribuir o apoio, não só este ano, mas 

também no futuro, considerando que o financiamento terá também encargos em anos 

futuros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou que também reuniram com o Grupo Desportivo da Agualva e que, para 

além das questões de utilização do Pavilhão, se abordou a questão do espaço que está 

cedido ao Grupo Desportivo no recinto próximo ao Pavilhão, o qual será substituído 

porque a estrutura está envelhecida, tendo o executivo assumido o compromisso de, até 

à Páscoa, assegurar o projeto para instalações sanitárias destinadas ao público do 

Pavilhão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins interveio congratulando-se com a agenda prevista 

no âmbito da presidência aberta à freguesia da Agualva, referindo que vem exatamente 

ao encontro daquilo que haviam defendido sobre a vinda do executivo à freguesia e cujo 

objetivo deve ser o conhecimento in loco das problemáticas da mesma e não transportar 

o Gabinete da Presidência para a freguesia e esperar que as pessoas e entidades se 

dirijam ao executivo; no entendimento dos Vereadores do Partido Social Democrata, 

essa é a forma correta de proceder, pelo que estão satisfeitos com esta medida. ------------  

 -------- De seguida questionou se houve tempo e abertura para o agendamento de 

audiências com a população, pois tem conhecimento de alguém que tentou marcar 

reunião e não o conseguiu, sendo que, apesar de essa pessoa ter ligado para o número 

indicado para o efeito, a sua chamada não foi atendida. ----------------------------------------  
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 -------- Questionou também sobre o resultado da reunião com a Junta de Freguesia, 

designadamente, quais os problemas transmitidos e quais os compromissos assumidos 

pelo executivo.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao agendamento não atendido, o senhor Presidente respondeu que 

fica surpreendido com essa situação, porquanto as audiências foram anunciadas nos 

espaços públicos da Freguesia e foi, inclusive, distribuído um flyer divulgativo da visita.   

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que, o que lhe foi transmitido e pelo 

que percebeu, é que foi disponibilizado um número para o agendamento das audiências, 

o qual não estaria a funcionar, ao que o senhor Presidente respondeu que, 

provavelmente, ligaram no fim-de-semana e não no horário normal de expediente mas 

que, no entanto e independentemente das visitas realizadas, ficou sempre uma pessoa, 

no edifício da Casa do Povo, disponível para receber qualquer munícipe. -------------------  

 -------- Quanto aos assuntos discutidos com a Junta de Freguesia da Agualva, destacou 

os argumentos habituais, quer da parte da Junta, quer da parte da Câmara, sobre os 

acordos de execução, as ribeiras e os caminhos agrícolas; os projetos das pontes e uma 

reunião a agendar com o Governo Regional dos Açores, faltando, apenas, realizar o 

levantamento topográfico do projeto de uma das ligações; umas árvores caídas na 

ribeira e que, pelo facto de a Câmara não ter capacidade para, diretamente, as retirar, foi 

essa operação adjudicada a uma empresa, no intuito de, brevemente, se retirar esses 

troncos da ribeira; o pagamento às Juntas de Freguesia dos apoios, nomeadamente, o 

apoio relativo aos recursos humanos, sendo objetivo estratégico do executivo que, no 

primeiro trimestre, esse processo esteja fechado, de modo a que, no mês de abril, os 

recursos que subsistam nas Juntas de Freguesia, regressem à Câmara. -----------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o ponto de situação dos mil euros 

provenientes do apoio à Onda Cultural da freguesia da Agualva, ao que o senhor 

Presidente respondeu que tinha ideia de que isso já estava pago, deixando, no entanto, 

que essa questão fique para o senhor Vereador com o pelouro da cultura confirmar. ------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dando conhecimento de que, na reunião com a 

Junta de Freguesia, foram também abordados assuntos relacionados com a revisão ao 

PDM – Plano Diretor Municipal, sobre a possibilidade de construção na Agualva e das 

áreas passíveis de construção e daqueles que são os anseios da Junta de Freguesia. -------  

 -------- Sobre estas questões referiu que ficou de se remeter à Junta de Freguesia, 

mediante ofício, o parecer técnico dos técnicos da Câmara Municipal, de modo a que a 

Junta de Freguesia possa responder, em conformidade, aos cidadãos da freguesia da 

Agualva. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às zonas a serem desafetadas pelo IROA, SA – Instituto Regional de 

Ordenamento Agrário – disse que a Câmara já tem essa definição, sendo que essas 

zonas vão ser diretamente identificadas. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se a Câmara vai notificar todas as 

Juntas de Freguesia, relativamente aos pedidos de parecer para a revisão do PDM, ao 

que o senhor Presidente respondeu que isso será feito no âmbito da discussão pública. ---  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que algumas Juntas de Freguesia, na 

primeira fase do PDM, pediram para se incluir algumas zonas ou para se fazerem 

algumas alterações, sendo que esses pedidos foram tidos em conta na primeira fase que 
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já está concluída e que, na reunião de hoje, o objetivo foi esclarecer algumas dúvidas 

relativas à Rua Agualva-Cacém, à Ribeira das Pedras e sobre alguns pareceres técnicos.-  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se este modelo de visitas às Freguesias 

do Concelho é para repetir nas restantes visitas às Freguesias, tendo o senhor Presidente 

respondido que este modelo não é novidade, porquanto o ano passado já visitaram a 

Igreja da Agualva e outros locais e que, além disso, o trabalho que a Câmara faz em 

cada uma das Freguesias, não se esgota na presidência aberta, nem os membros do 

executivo vão às Freguesias apenas nos dias da presidência aberta. --------------------------  

 -------- Continuou o senhor Presidente dizendo que, o que fizeram desta vez foi dar uma 

maior dimensão à comunicação e publicitação dessa agenda. ----------------------------------  

 -------- Esclareceu também que, o que fizeram na freguesia da Agualva este ano, não é 

nada que não tivesse sido feito em anos anteriores e que, as poucas marcações 

agendadas com antecedência é que permitiram maior disponibilidade para se 

deslocarem para efetuar essas visitas, porque, quando as audiências são agendadas em 

maior número, isso não permite que saiam do local pois têm de receber as pessoas. -------  

 -------- Concluiu dizendo que a única coisa diferente efetuada nesta presidência aberta 

foi que, além do ofício, enviado a todas as associações, anunciando a presidência aberta, 

para que as pessoas tenham conhecimento e possam agendar as audiências, caso estejam 

interessadas, foi que, desta vez, se elaborou e distribuiu, por vários locais da Freguesia, 

um pequeno prospeto, de modo a reforçar a divulgação da presidência aberta. -------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola agradeceu a presença do público, salientando a 

importância do mesmo nestas reuniões públicas para se perceber o modo como 

decorrem. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Saudou também a Junta de Freguesia pela sua presença e pelo seu trabalho 

desenvolvido ao longo destes últimos dois anos. -------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente, saudou a Câmara Municipal em dois aspetos fundamentais, 

resultando, o primeiro, do facto de a Câmara Municipal ter mudado de ideias e alargado 

a sua visita à freguesia, ao contrário do entendimento anteriormente seguido, segundo o 

qual, a tarde chegava para a visita às freguesias e, muito embora se saiba que o trabalho 

do senhor Presidente e dos senhores Vereadores não se resume ao dia da freguesia, os 

Vereadores do PSD sempre entenderam e sempre disseram, em sede de reunião de 

Câmara, que não concordavam com esse modelo, exatamente porque entendiam que a 

visita deveria decorrer durante todo o dia, com visitas aos locais e com o contacto com a 

população e deslocação in loco, para constatarem os problemas, sendo que esta proposta 

dos Vereadores do PSD, ao longo dos últimos dois anos, sempre foi rejeitada, 

verificando-se, agora e finalmente, que mudaram de ideias, o que é de louvar. -------------  

 -------- Prosseguiu abordando o segundo motivo pelo qual pretendia saudar a Câmara 

Municipal e que tem a ver com a resolução de alguns problemas na freguesia da 

Agualva, nomeadamente, o projeto das pontes, a ligação da Escola ao pavilhão, a 

questão do parque infantil e a criação do AT’L, sendo que o AT’L é fundamental e, 

provavelmente, o maior mecanismo de fixação de pessoas à Freguesia. ---------------------  

 -------- De seguida questionou sobre qual era a intenção do Município relativamente à 

Canada da Baleeira, ou seja, à ligação até à Alagoa e sobre o que está previsto para esse 



 

 
Ata nº 2/2020 Página 5 de 23 
 

 

 

 

local, tendo o senhor Presidente respondido que, o acesso à Alagoa e à Canada da 

Baleeira era uma questão bastante antiga e uma zona com várias vicissitudes, referindo 

que é uma zona de difícil acesso e que, qualquer intervenção para correção, temporária 

ou definitiva, será sempre muito dispendiosa e não cofinanciada; mais referiu que é uma 

área com interesse turístico, sendo muitos os turistas que visitam aquela zona, quer por 

via do circuito do trilho pedestre, quer em termos de passeio, constituindo ainda uma 

via que também serve, de alguma forma, para o acesso à prática desportiva, seja para a 

pesca desportiva, seja para o surf, para além da questão das passagens e acessos a 

terrenos agrícolas e, apesar de esta zona não ser da competência direta da Câmara, 

naturalmente que o executivo também é sensível à mesma. ------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que se deve olhar para aquela zona de 

forma integrada, não apenas do ponto de vista da sua sustentabilidade ambiental e 

turística, mas também no sentido de saber como explorar melhor aquele recurso natural, 

o qual passará por um projeto em que seja revista toda aquela zona, no intuito de se 

gerir todo o acesso de modo a garantir que este tenha qualidade, com regras relativas ao 

estacionamento que, atualmente, não existem e com melhoria na sinalética e na 

informação turística. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou referindo que é uma zona que merece que esse trabalho seja iniciado 

de forma clara, sabendo-se o que fazer e como pagar.-------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se está em causa o investimento Municipal 

ou o investimento com outros parceiros. ----------------------------------------------------------  

 -------- Questionou, também e sabendo que foi aprovada uma verba no âmbito do 

Orçamento Participativo da Região para pequenas intervenções na Alagoa, onde é que 

isso se enquadra nesse futuro projeto que o executivo tem em mente. ------------------------   

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que as situações não são 

indissociáveis, na medida em que, o que se está a fazer, é a iniciar um projeto, pelo que 

não existe qualquer verba orçamentada para isso e, não existindo projeto, também não 

existe orçamento; continuou dizendo que a intenção é dar início ao processo de 

apuramento de todas as sensibilidades para essa zona e preparar um projeto, o que, 

naturalmente, levará o seu tempo, pelo que, dificilmente a sua execução terá o seu fim 

neste mandato, mas será dado início ao trabalho de preparação, envolvendo as pessoas 

que utilizam aquela zona, tal como os produtores agrícolas, os pescadores, as empresas 

de animação turística, a Junta de Freguesia e as pessoas da Agualva e, quando for 

possível saber-se o custo do projeto e como liquidá-lo, será, nessa altura, inscrito no 

Orçamento da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que, neste momento, o que pode dizer é que gostaria que 

este projeto reunisse todas as condições para o inscrever no Orçamento Municipal para 

o ano de dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou, novamente, se este projeto é 

exclusivamente municipal ou se vai ter outros parceiros, ao que o senhor Presidente 

respondeu que o objetivo do Município é envolver todos os parceiros possíveis. -----------  

 -------- Ainda sobre esta questão, o Vereador Rui Espínola perguntou como é que se 

incluem aqui as verbas que já estão aprovadas para execução de algumas intervenções 

no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma dos Açores, tendo o senhor 
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Presidente respondido que aquilo que foi aprovado no Orçamento Participativo 

Regional tem de ter, obrigatoriamente, a sua execução física e financeira este ano, razão 

pela qual disse que esse projeto terá execução física e financeira no futuro, quando 

muito em dois mil e vinte e um e certamente se depreenderá que, aquilo que consta do 

Orçamento Participativo Regional, naturalmente, não deve ser bloqueado e deve seguir 

o seu caminho; quanto às fontes de financiamento do projeto, para o futuro, o senhor 

Presidente respondeu que, para já, não estão ponderadas, na medida em que o projeto 

não se encontra concretizado, estando apenas a iniciar-se o trabalho mas, quando essas 

questões estiverem trabalhadas, naturalmente que o financiamento tem de ser 

assegurado, pelo que terão de se encontrar todos os meios que estiverem ao dispor da 

Câmara Municipal para enriquecer o projeto, não só do ponto de vista dos contributos 

mas também do ponto de vista financeiro. --------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às ligações à Freguesia, o Vereador Rui Espínola perguntou se 

vai ser contemplado, na revisão do PDM, algum novo arruamento na freguesia da 

Agualva, nomeadamente uma ligação entre a Rua dos Moinhos e a Rua do Valverde, 

tendo o senhor Presidente respondido que, em regra, todas as questões de ligações de 

arruamentos e de novos arruamentos, não serão contempladas, porque não faz sentido 

fazer como se fez no passado, ou seja, prever-se a abertura de novos arruamentos nos 

PDM’s e, depois, não haver verbas para as levar a efeito, pelo que, só será contemplado 

no PDM aquilo que o Município tiver condições para executar. -------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que no PDM existe uma figura denominada 

unidades operativas de planeamento, que é aquilo que acontece um pouco por todo o 

território nacional, ou pelo menos nos meios urbanos e cuja experiência, no atual PDM, 

ocorreu no Porto Martins, mas que nunca funcionou, sendo que o objetivo era que, nos 

novos arruamentos, fossem os proprietários de terrenos a proceder à sua abertura e à 

execução das infraestruturas do saneamento básico, da eletricidade e do abastecimento 

de água. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à ligação da Rua dos Moinhos à Rua do Valverde, disse que tem 

ideia de que está prevista. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a questão é que não é possível saber o que 

vai custar no novo Quadro Comunitário de Apoios, pelo que se deveria manter esses 

arruamentos no PDM e, no caso de haver oportunidade, serem incluídos, sendo que isso 

seria importante para a expansão da freguesia da Agualva. ------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que gostaria de saber a opinião do executivo 

relativamente ao projeto de Gás Natural Liquefeito – GNL – no Porto da Praia, 

considerando as notícias divulgadas recentemente sobre o abandono do projeto e 

considerando que este era um projeto muito ambicionado na Praia da Vitória e que vem 

sendo anunciado há cerca de dez anos. ------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que foram surpreendidos, recentemente, por declarações da 

Presidente dos Distribuidores de Gás Propano, no sentido de que se havia desistido do 

projeto em favor da ferrovia, pelo que gostaria de saber a opinião do executivo sobre 

esta matéria e o que fez relativamente à mesma. -------------------------------------------------  
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 -------- Quanto a esta questão, o senhor Presidente referiu que, supostamente, o Governo 

da República, o Governo Regional e uma empresa pública regional – Portos dos Açores, 

estão a desenvolver um trabalho, sem que exista qualquer notícia contraditória, quando 

uma pessoa qualquer, que representa interesses privados, faz uma declaração e, logo à 

partida, gera-se, por parte de algumas pessoas, uma crise em torno dessas declarações; 

prosseguiu dizendo que essa pessoa não fala em nome do Governo da República e que 

não se conhece qualquer declaração em sentido contrário e, portanto e tanto quanto é do 

conhecimento oficial da Câmara Municipal, o projeto mantém-se em desenvolvimento. 

Para além disso, também é sabido que o desenvolvimento da tecnologia de gás natural, 

no transporte marítimo, está atrasado em todo o mundo, ou seja, a construção de navios 

não está a ser desenvolvida com a rapidez que era esperada, há uns anos a esta parte, 

pelo que está atrasado na Praia da Vitória como também o está em outros pontos do 

globo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim sendo, salientou que, da parte da Câmara Municipal, viram com alguma 

estupefação a forma como alguns agentes públicos, quer políticos, quer órgãos de 

comunicação social, reagiram a uma declaração de uma pessoa que não tem qualquer 

função governativa, nem é porta-voz de qualquer entidade. ------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que, pelo que tem conhecimento e no âmbito de uma conversa 

que teve com a senhora Secretária Regional do Turismo e dos Transportes, esta lhe 

esclareceu que o financiamento nem estava dependente dessa matéria, fazendo parte de 

uma linha direta do Banco do Fundo Europeu, sendo que é nesta parte que a Porto dos 

Açores está a trabalhar para efeitos desse financiamento; continuou dizendo que 

também tem conhecimento de que a senhora Secretária Regional solicitou informação, 

por escrito, ao Governo da República e que o senhor Ministro do Mar já proferiu 

declarações no sentido de que essas notícias não têm fundamento, pelo que, da parte da 

Câmara Municipal, não existe qualquer informação em sentido contrário. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que reconhecia os argumentos do senhor 

Presidente mas que, no entanto e na altura da notícia, ninguém a desmentiu, incluindo o 

Governo da República e a senhora Secretária Regional limitou-se ao envio de uma carta 

para o Governo da República; prosseguiu dizendo que se espera que aconteça alguma 

coisa no Porto da Praia e que são anunciados grandes projetos para aquela infraestrutura 

mas, na verdade e neste momento, o Porto da Praia está igual ao que estava, ou seja, não 

se fez nada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do GNL referiu que é uma situação estranha, até porque 

sempre se disse que o projeto seria candidatado a um plano europeu, que já nem existe, 

pelo que é estranho que se desloque cá um membro do Governo da República e que se 

façam declarações e, na realidade, nada acontece. -----------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o projeto não avançou nos Açores mas que, por 

exemplo, avançou na Madeira, onde existe um interposto do GNL há já algum tempo, 

sendo que os atrasos que se verificam na adaptação dos barcos para os Açores também 

se verificam na adaptação dos barcos para a Madeira. ------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que, sendo um projeto importante para o Porto da Praia, como 

sempre defenderam, é importante o seu acompanhamento pelo executivo e a exigência 

do cumprimento das promessas do Governo Regional sobre este projeto, o mesmo 
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acontecendo com o hub do Porto da Praia, que era um concurso internacional que estava 

para ser lançado até dezembro de dois mil e vinte e ainda não resultou em nada. ----------  

 -------- Realçou que a sua questão tem a ver, sobretudo, com a postura do executivo, que 

tem de ser de exigência do compromisso e do cumprimento das promessas referentes ao 

Porto da Praia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que não é possível estar sempre a desmentir tudo o 

que se diz e que não corresponde à verdade, até porque muitas situações nem tem 

credibilidade para merecer o desmentido e, no seu entender, a senhora Secretária 

Regional até agiu em conformidade, sendo que não há razão para que, perante qualquer 

notícia, se tenha de exigir um desmentido, rápido e obrigatório, para se ter a certeza das 

coisas, sendo que o Governo da República, no devido tempo, apresentará o projeto e 

dará execução ao mesmo. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à questão da Região Autónoma da Madeira, esclareceu que 

existe uma razão económica para o gás natural ter tido maior crescimento nessa região e 

que tem a ver com a sua importância e utilização pelos navios usados no turismo de 

cruzeiros, sendo que, na Madeira, já é rentável ter essa tecnologia. ---------------------------  

 -------- Quanto ao hub, disse que esse não é um projeto da Câmara Municipal e que, 

caso seja para avançar com o projeto apresentado pela Câmara do Comércio de Angra 

do Heroísmo, este não conta com o seu apoio pessoal porque, se a intenção é ter um 

projeto de sustentabilidade dos areais, não se pode optar pelo projeto da referida Câmara 

do Comércio, uma vez que tudo o que afete os areais da Praia da Vitória e a qualidade 

de um bem como é a sustentabilidade ambiental, na qual se tem vindo a investir para 

efeitos de preservação e sustentabilidade, não terá o apoio do executivo; acrescenta que, 

apesar de entender que o Porto Comercial da Praia da Vitória deve ter mais e melhores 

transportes marítimos regionais, pois tem potencial para isso, na questão do hub tem, 

porém, de se aguardar pelo concurso público e sempre que se coloquem reservas, terá de 

se atrasar o que for necessário até se obter os estudos ambientais necessários, mais a 

mais porque, se somos exigentes com os projetos do Município, como o projeto do 

prolongamento da Marginal, onde já está a ser desenvolvido o estudo de impacto 

ambiental ainda antes do mesmo ser anunciado publicamente, também o mesmo nível 

de rigor será exigido ao Governo Regional, ou a quem quer que seja, incluindo os 

privados, para a sustentabilidade da nossa baía. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, ainda que nenhum destes projetos seja da 

Câmara Municipal, são projetos executados no Concelho, pelo que a Câmara, enquanto 

órgão executivo municipal, tem a obrigação de emitir o seu parecer relativamente aos 

mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, que as palavras do senhor Presidente só terão fundamento a 

partir do momento em que haja execução de alguma coisa porque já se está, há dez 

anos, a ouvir anúncios atrás de anúncios, sem qualquer tipo de execução, para o Porto 

da Praia da Vitória, sendo que, o que está em causa, é o Concelho e a sua economia 

porque, se estamos perante projetos potenciais geradores de emprego e de potenciação 

da economia, isso significa que, não sendo executados, se está a atrasar essa potenciação 

e esse desenvolvimento, pelo que compete ao órgão executivo municipal fazer essa 

exigência, respeitando sempre a questão da baía e dos areais. ---------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente referiu que concorda em absoluto com o que foi dito mas 

que é preciso aguardar pelas ações e desenvolver os esforços junto das entidades para a 

execução desses projetos. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/02) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – REALIZAÇÃO DO 2ND AZORES WINDSURF 

FOIL OPEN CHALLENGE: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 13/2020, datado de 16 de janeiro corrente, da Assembleia Municipal 

da Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 20 de dezembro 

findo, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação ao Clube Naval da Praia da Vitória, ao Governo Regional dos Açores e à 

Câmara Municipal da Praia da Vitória pela realização do 2nd Azores Windsurf Foil 

Open Challenge. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/02) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – GALARDÃO NACIONAL “AUTARQUIA + 

FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL”: -------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 14/2020, datado de 16 de janeiro em curso, da Assembleia Municipal 

da Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 20 de dezembro 

findo, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação à Câmara Municipal da Praia da Vitória pela conquista, pelo quarto ano 

consecutivo, do galardão nacional “Autarquia + Familiarmente Responsável”.-------------  

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

 

 

 -------- (03/02) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – DISTINÇÃO NACIONAL DA ZONA BALNEAR 

DOS BISCOITOS, COM O PRÉMIO PRAIA + ACESSÍVEL 2019:--------------------  

 -------- Ofício n.º 8/2020, datado de 16 de janeiro corrente, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 
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Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 20 de dezembro 

findo, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela distinção nacional da Zona Balnear dos Biscoitos, com Praia + 

Acessível 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente referiu que este galardão, no que respeita 

às infraestruturas colocadas, por serviços municipais, ao nível das acessibilidades, 

demonstra o seu elevado nível de exigência, bem como o da nossa população, 

relativamente às zonas balneares e este prémio demonstra, uma vez mais, que, o que 

existe no Concelho, não acontece por acaso e que, no ano de dois mil e dezanove, o 

Município arrecadou prémios e galardões a nível nacional, tendo estado entre os 

concelhos mais distinguidos porque, efetivamente, o que se fez está muito acima da 

média, ainda que isso não invalide a necessidade de se ser sempre exigente e de se 

querer sempre melhorar as infraestruturas. --------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, que o objetivo da Câmara Municipal, bem como o dos 

colaboradores que trabalham nessa área, é manter este galardão e, se possível, conseguir 

ter mais zonas balneares com esta distinção. ------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/02) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – “100 MAIORES EMPRESAS DOS AÇORES”: ---------  

 -------- Ofício n.º 5/2020, datado de 16 de janeiro em curso, da Assembleia Municipal 

da Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 20 de dezembro 

findo, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação às empresas José Tomás da Cunha e Filhos, Lda., Ângelo Amaral, Lda., 

Terceirense de Rações e TREPA – Construção Civil, Lda., pelo reconhecimento e 

inclusão nas 100 Maiores Empresas dos Açores. -------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/02) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO E CONTAS DO 3.º 

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

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/2/2020, datado de 8 de janeiro corrente, da 

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

ao 3º trimestre de 2019. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 10 de janeiro em curso, do Técnico Superior afeto ao 

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

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

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

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

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



 

 
Ata nº 2/2020 Página 11 de 23 
 

 

 

 

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente disse que, atendendo ao teor dos 

pontos cinco, seis e sete, os mesmos seriam apresentados em simultâneo, tendo dado a 

palavra ao Vereador Tiago Ormonde, o qual fez uma explanação dos pontos em apreço. -  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou o motivo para a diminuição no 

consumo de água, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que tem ideia de que 

isso tem a ver, sobretudo, com o facto de, em dois mil e dezoito, se ter verificado um 

período de seca e o consumo ter sido maior, pelo que, no fundo, se trata de um reajuste 

para os valores normais. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente à Praia Ambiente, referiu que, para 

além da diminuição de vendas e serviços – consumo de água – também existe outra 

questão que o preocupa, a qual tem a ver com a diminuição da reciclagem, 

comparativamente ao período homólogo e com o aumento, significativo, da recolha de 

lixo indiferenciado, deixando um alerta no sentido de se voltar a insistir numa 

campanha de sensibilização junto da população como, por exemplo, junto das escolas, 

para se voltar a apostar na reciclagem, porque esse é o caminho que deve ser seguido, ---  

 -------- No que se refere à TERAMB questionou o que está a acontecer com a 

mineração, ou seja, se se desistiu da mesma ou se está a ser feita em poucas 

quantidades, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que não se desistiu da 

mineração mas que, porém, não se pode fazer mineração no inverno, porque a humidade 

provoca danos na Central. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que, para além dessa questão, do ponto de vista 

financeiro, tem de se fazer a mineração mais lentamente, para se equilibrar resultados. ---  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 3.º 

trimestre 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. ------------------  

 

 -------- (06/02) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 3.º 

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

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

Assembleia Municipal, o email datado de 22 de janeiro corrente, 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 3º trimestre de 2019. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 22 de janeiro em curso, do Técnico Superior afeto ao 

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

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

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

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

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

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2019, da Praia Ambiente, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, 
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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. ------------------  

 

 

 -------- (07/02) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO E 

CONTAS DO 3.º TRIMESTRE DE 2019: -----------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º 129/2019, datado de 23 de dezembro findo, da 

TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, 

EM, remetendo a este Município, o relatório de contas do terceiro trimestre de 2019.-----  

 -------- Informação datada de 7 de janeiro corrente, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

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

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

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

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

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2019, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ---------------------------------  

 

 

 -------- (08/02) INFORMAÇÃO TÉCNICA - SALDO DE GERÊNCIA DE 2020: ----  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, a informação 

técnica n.º I-CMPV/2020/30, datada de 9 de janeiro corrente, do Chefe de Divisão de 

Recursos Humanos e Financeiros, Dr. Carlos Rocha, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- «O manual de apoio à aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso no subsetor da Administração local, publicado pela Direção-Geral das 

Autarquias Locais, preconiza (através da FAQ n.º 5) o seguinte entendimento sobre a 

utilização do saldo da gerência no cálculo dos fundos disponíveis: ---------------------------  

 -------- “Quanto ao saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior, o 

mesmo pode ser utilizado para cálculo dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na 

alínea a) do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 127/2012, e tendo em conta a 

especificidade no que se refere à sua utilização a muito curto prazo, sendo esta 

utilização distinta da integração do saldo da gerência no orçamento que ocorre após 

aprovação de contas”. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta matéria, a Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu 

informação no sentido de que o saldo de gerência pode ser considerado para efeitos do 

cálculo dos fundos disponíveis sem necessidade de autorização expressa por parte da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Face ao exposto, informa-se a Câmara Municipal que para o cálculo dos fundos 

disponíveis de janeiro de 2020 foi considerado o saldo da gerência de 2019 relativo a 

operações orçamentais no valor de € 181.196,40 (cento e oitenta e um mil, cento e 

noventa e seis euros e quarenta cêntimos).” -------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/02) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

ATÉ AO MONTANTE DE €2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE EUROS) PARA O 

ANO DE 2020:----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/134, datada de 20 de janeiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo de curto prazo, sob a forma de 

conta corrente, até ao montante de €2.000.000,00 (dois milhões de euros) destinado a 

ocorrer a dificuldades de tesouraria, foi deliberado pela Câmara Municipal a 02/12/2019 

e pela Assembleia Municipal a 20/12/2019, concordar com a contração do empréstimo 

no Millennium BCP, com pagamento mensal de juros, calculados à taxa Euribor a 6 

meses, acrescida de um spread a 0,25%, com isenção de quaisquer comissões; ------------  

 -------- No seguimento do exposto, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação das 

cláusulas contratuais, que se juntam em anexo. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual o montante utilizado no âmbito do 

empréstimo do ano anterior, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que, durante 

o ano, não se utilizaram os dois milhões, sendo que, para além do montante destinado 

ao acordo de Santa Rita, o restante valor foi utilizado para fazer face, por exemplo, à 

questão das receitas que não chegaram atempadamente. ----------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Rui Espínola perguntou se a amortização 

desse empréstimo foi feita por via dos quinhentos mil euros vindos do Governo da 

República e o restante valor pelo Município, ao que o Vereador Tiago Ormonde 

respondeu afirmativamente. -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/02) PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO AO MUNÍCIPE ALBERTO 

MANUEL COTA LEAL - DANOS EM HABITAÇÃO: ------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/115, datada de 16 de janeiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o pedido de indeminização apresentado pelo Sr. Alberto Manuel 

Cota Leal, residente na Rua do Saco, n.º 28, freguesia da Agualva, relativo aos danos 

causados na sua habitação, devido às intervenções realizadas na via pública após as 

intempéries que afetaram a freguesia da Agualva em 2009; ------------------------------------  

 -------- Considerando que os trabalhos para recuperação e repavimentação da Rua do 

Saco, freguesia da Agualva, foram da responsabilidade da Câmara Municipal da Praia 
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da Vitória, nomeadamente, as escavações para refundiamento e assentamento das 

manilhas de recolha e encaminhamento de águas pluviais; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o munícipe já havia alertado para a existência de alguns 

estragos na sua moradia, que teriam sido causados pelas escavações efetuadas em 2010; -  

 -------- Considerando que os estragos existentes na habitação do munícipe são visíveis 

no local, nomeadamente, a existência de fissuras na moradia e pátios circundantes 

conforme parecer técnico, que consta do processo; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando o reconhecimento pelos técnicos da Câmara Municipal da 

correlação dos estragos existentes com os trabalhos realizados na sequência das 

enxurradas em 2009, na Rua do Saco, freguesia da Agualva; ----------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal proceda ao pedido solicitado pelo munícipe, 

considerando a inexistência de orçamentos alternativos. O valor deve ser pago em duas 

tranches de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), sendo a segunda tranche paga após 

relatório de execução física e financeira conforme o pedido do munícipe. Deve ser 

realizado também relatório final da operação, com a justificação da aplicação total, quer 

física, quer financeira. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Chefe da Divisão de Investimento e Ordenamento do Território - Eng.º 

Manuel Ortiz, fica nomeado como fiscal de acompanhamento da execução da actual 

indemnização.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente esclareceu que esta situação foi 

levantada numa das audiências do ano passado, no âmbito da presidência aberta à 

freguesia da Agualva, referente a uma habitação que não sofreu danos nas enxurradas de 

dois mil e nove, mas que cedeu em virtude das obras realizadas na sequência das 

empreitadas de dois mil e nove. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que este processo esteve num impasse, sem se saber se a 

responsabilidade era da Direção Regional do Ambiente, do Governo Regional, ou da 

Câmara Municipal, tendo-se entendido que esta seria a forma mais rápida para se 

resolver a situação, pelo que foi solicitado ao munícipe que apresentasse um orçamento 

e foi também solicitado parecer técnico interno, para se assumir este valor em duas 

tranches. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que a situação de uma pessoa que está há 

dez anos com problemas na sua habitação é, obviamente, incomportável e que a 

situação era lamentável mas, no entanto e ao analisar este processo, verifica que se 

menciona que existe um parecer técnico da Câmara mas que o mesmo não lhe foi 

disponibilizado e que o orçamento disponibilizado não é elaborado por uma empresa 

mas, pelo que percebeu, pelo próprio munícipe. -------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que, nesta deliberação, para além de se aprovar o 

valor a atribuir, também se vai nomear o senhor Engenheiro Manuel Ortiz como fiscal 

de acompanhamento da execução, sendo que o parecer técnico, que também é do 

mesmo, diz que entende que o valor de suporte está um pouco inflacionado, pelo que e 

de forma a proteger a Câmara, vai ser nomeado alguém para que a situação possa ser 

validada em termos de valores. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que o apoio vai ser pago em duas tranches, sendo que, só após 

o pagamento da primeira tranche e do senhor Engenheiro Manuel Ortiz fazer o relatório 
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de execução física e financeira, confirmando que foram efetuadas as obras 

correspondentes a esses vinte e cinco mil euros, é que será libertada a segunda tranche 

e, posteriormente, elaborado o respetivo relatório final. ----------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins alegou que desconhece a situação em causa e que 

é apresentado um pedido de apoio no valor de cinquenta mil euros, sendo que dez anos 

com uma casa com problemas é, obviamente, incomportável, mas que, no processo, não 

é apresentada uma fotografia, nem um parecer técnico, o que não lhe permite tomar uma 

decisão no sentido de aprovar o apoio de cinquenta mil euros. --------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que até estão a ir mais além daquilo que são as 

exigências legais, porque podiam deliberar apenas no sentido de atribuir o apoio mas, 

para além da atribuição do apoio e de modo a proteger o Município, é deliberado que o 

mesmo seja efetuado em duas tranches, sendo a primeira paga de início e a segunda 

após a fiscalização verificar que os vinte e cinco mil euros já foram executados, sendo 

ainda nomeado um fiscal para acompanhar todos esses trabalhos. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se o técnico do Município foi ao local e 

elaborou parecer técnico, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente. ---------  

 -------- Questionou, ainda, o Vereador Rui Espínola, onde se encontra este parecer 

técnico, tendo o senhor Presidente respondido que o parecer consta nos movimentos do 

documento da gestão documental que foi disponibilizado. -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que a sua dúvida não tem a ver com a 

pessoa em causa, mas sim com o procedimento, ou seja, depreende que o engenheiro, 

como qualquer engenheiro civil que se desloca a uma obra, elabora um parecer, o qual 

vai constar do processo e quando essa pessoa começar a entregar as faturas, tem de 

haver um processo que justifique essa despesa, pelo que pergunta, novamente, onde se 

encontra o parecer técnico, tendo o senhor Presidente respondido que a fiscalização será 

feita no decorrer da obra, porquanto não é a Câmara Municipal que vai efetuar as 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que a sua questão é no sentido de saber se o 

engenheiro, quando visitou a obra, elaborou um parecer com, por exemplo, fotos, para 

anexar ao processo, ao que o senhor Presidente disse que existe muita documentação ao 

longo dos dez anos mas que, no entanto, essa documentação não faz parte deste 

processo em concreto e, porque esse processo já decorria há muitos anos, sugeriu-se ao 

munícipe que fizesse um pedido de apoio à Câmara Municipal, juntando um orçamento 

das intervenções a levar a efeito e, a partir daí, seria deliberado um apoio financeiro em 

duas tranches e mediante uma fiscalização para se finalizar o processo. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola continuou dizendo que, normalmente, quando é 

submetido para deliberação da Câmara um pedido de apoio, faz parte do processo a 

documentação que justifica esse apoio, pelo que a sua questão é no sentido de saber qual 

o teor do parecer do técnico que visitou o local e detetou esses problemas, ao que o 

senhor Presidente respondeu que, neste processo, o parecer técnico é o que consta na 

documentação da gestão documental mas, caso os Vereadores do PSD pretendam, 

podem solicitar a documentação que existe sobre esta habitação e que faz parte dos 

outros processos cuja decisão foi não trazer a reunião de Câmara. ----------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o processo decorre há dez anos por 

falta do parecer técnico, ao que o senhor Presidente respondeu que decorre há dez anos 

por causa da indefinição sobre a responsabilidade relativamente à questão. -----------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, nesta deliberação, a Câmara está a assumir esse 

pagamento, considerando que é uma responsabilidade da mesma e de acordo com aquilo 

que é o pedido do munícipe. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou qual era a dúvida sobre a 

responsabilidade da Câmara, tendo o senhor Presidente respondido que não era líquida 

essa responsabilidade e que por isso é que o processo já tem dez anos. ----------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, sem prejuízo de reconhecer que a 

situação é lamentável, se, durante muito tempo, nomeadamente, dez anos, houve 

indefinição sobre se a responsabilidade era da Câmara e, agora, está tudo certo e já é 

possível dar uma indemnização com base num orçamento que o próprio munícipe é que 

apresentou, sem serem apresentadas fotos, nem outros documentos, não se sente 

confortável para votar uma indemnização de cinquenta mil euros, pelo que vai abster-se 

na votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente referiu que o munícipe apresentou a 

documentação e que o parecer técnico do responsável também foi disponibilizado, o 

qual levanta apenas a questão de um dos muros estar orçamentado em alta, daí se fazer a 

respetiva fiscalização, para se saber o que será gasto na íntegra, conforme aquilo que foi 

solicitado pelo munícipe. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que não tem dúvidas que o problema existe, nem 

da situação ou dos danos causados e acredita, também, na boa-fé do senhor engenheiro, 

mas não queria era acreditar que o senhor engenheiro visitou a obra e não elaborou o 

relatório, bem como o parecer, sobre o que viu e que esse relatório e parecer não 

viessem a reunião de Câmara, tal e qual como é habitual noutros processos. ----------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, no seu entender, o que é inadmissível é que não sejam 

apresentados o relatório e o parecer técnico, porquanto, nos apoios às habitações 

degradadas submetidos para deliberação da Câmara, são apresentados os orçamentos 

das empresas e que, por exemplo, até para colocar um polibã, é apresentado um 

orçamento para justificar o valor a atribuir mas, neste caso, não é apresentado um 

orçamento da empresa, mas sim um orçamento, elaborado pelo munícipe, com a 

previsão daquilo que entende que vai gastar. -----------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que, não estando em causa a obra, nem a situação e 

acreditando no que consta do processo, também se vai abster na votação, por uma 

questão processual. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente reforçou que, neste caso em concreto, houve o pedido do 

munícipe para reparar e resolver a sua situação e há o parecer do Engenheiro Manuel 

Ortiz, Chefe de Divisão, que consta nos movimentos dos documentos da gestão 

documental como, inclusive, já aconteceu noutros procedimentos de outros Chefes de 

Divisão, que até foram lidos na íntegra em reunião de Câmara e na Assembleia 

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

 -------- Relativamente à apresentação do orçamento, o senhor Presidente disse que é 

proposta a nomeação do Chefe de Divisão, um técnico com largos anos de experiência, 
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como fiscal dessa intervenção, pelo que não está a ser proposto atribuir um apoio de 

cinquenta mil euros sem restrições, mas sim o pagamento em duas tranches, sendo que a 

segunda tranche só será libertada depois do acompanhamento e da garantia que foram 

efetuadas as respetivas obras, de acordo com o que o munícipe apresentou e, no fim, 

será apresentado, também, o relatório final da operação e a justificação da aplicação do 

valor total, quer física, quer financeira. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que a questão dos Vereadores do PSD tem a 

ver com a enorme falta de transparência neste processo, sendo que se trata de uma 

questão processual, não estando em causa a pessoa, nem a obra, pelo que se abstêm na 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (11/02) PROPOSTA DE ANULAÇÃO DO CABIMENTO E CONTRATO-

PROGRAMA N.º 198/2019 - APOIO A MARIA DE JESUS SANTOS BORGES 

AREIAS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/140, datada de 20 de janeiro corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando a deliberação em Reunião de Câmara no dia 30 de dezembro de 

2019 para atribuição de apoio ao pagamento da renda mensal no valor total de 

1.344,00€ (mil, trezentos e quarenta e quatro euros) a Maria de Jesus Santos Borges 

Areias, pelo prazo de 6 meses previsto no mesmo regulamento; ------------------------------  

 -------- Considerando que, no âmbito de candidatura ao programa “Famílias com 

Futuro” promovido pela Direção Regional da Habitação, foi deliberado concessão de 

incentivo ao arrendamento ao agregado visado; --------------------------------------------------  

 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a anulação do cabimento de 

1.344,00€ (mil, trezentos e quarenta e quatro euros) e o contrato-programa nº198/2019.”  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou como é que a Câmara toma 

conhecimento desta situação, ou seja, se é a própria pessoa que se dirige aos serviços 

informando que foi contemplada com esse apoio da Direção Regional da Habitação, ou 

se é a própria Direção Regional que cruza informação com a Câmara sobre estes 

processos, tendo o senhor Presidente respondido que essa situação é resultante da 

excelente articulação entre os Serviços Sociais da Câmara Municipal e do Governo 

Regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (12/02) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/143, datada de 20 de janeiro em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando os requerimentos de apoio à renda, com vista à atenuação das 

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne todos os critérios 

cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido em 

atenção os critérios de prioridade definidos no artigo 8º; ---------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 10º, alínea a), do Regulamento, 

o apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

 -------- Propõe-se ao abrigo do disposto nos artigos 5º e 10º do Regulamento de Apoio 

ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o artigo 

4º, nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição do apoio 

constante de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de fevereiro de 2020. --------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 -------- (13/02) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/142, datada de 20 de janeiro corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando os requerimentos de apoio à renda, com vista à atenuação das 

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem a maioria dos 

critérios cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido 

em atenção os critérios de prioridade definidos no artigo 8º; -----------------------------------  
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 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 10º, alínea a), do Regulamento, 

o apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos 5º e 10º do Regulamento de 

Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o 

artigo 4º, nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere renovar a atribuição 

dos apoios constantes de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de fevereiro de 

2020. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, na sequência da discussão anterior, salientou que, 

neste apoio ao arrendamento, no valor de cem euros, a documentação apresentada 

consiste num requerimento do interessado, no certificado do candidato, declaração de 

compromisso, cartões de cidadão, atestado da Junta de Freguesia, um impresso do 

Instituto da Segurança Social dos Açores, um impresso da Autoridade Tributária, o 

contrato de arrendamento e o recibo da renda, documentos estes para receber um apoio 

de cem euros mas, para se dar cinquenta mil euros de indemnização, não é apresentada 

documentação, pelo que, quando falou em falta de transparência, não estava a duvidar 

da atribuição desse apoio mas, para quem tem de tomar uma decisão e votar ou tomar a 

decisão de acordo com os dados existentes, torna-se muito difícil tomar uma decisão 

favorável à atribuição do apoio. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que esta situação não tem comparação pois, nesta, está 

em causa um regulamento em que, pela experiência, se sabe existirem vários tipos de 

apoios, por parte de várias entidades e em que todas as situações são para apoios de 

médio prazo, pelo que devem ser devidamente regulamentadas e sinalizadas para que 

não haja duplicação de apoios mas, no caso da habitação da Rua do Saco, está em causa 

um apoio extraordinário e que se encontra devidamente fundamentado no texto da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que isso não faz sentido porque, no apoio ao 

arrendamento, também se podia ter fundamentado no texto da proposta. --------------------  

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

 

 

 -------- (14/02) RENOVAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS BOLSAS DE ESTUDO 

PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 – 3.ª ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -  

 -------- Presente a 3.ª Ata da Comissão de Análise das candidaturas referentes às 

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

20 de janeiro em curso, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------  

 -------- “Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, pelas dez horas, no 

edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise 



 

 
Ata nº 2/2020 Página 20 de 23 
 

 

 

 

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 dos candidatos Rita Alexandra Pacheco Borges, 

Nuno Valério Pereira Teófilo, Joana Filipa Marques Pacheco e Ricardo Filipe Batista 

Fernandes uma vez que faltava o documento da DGES relativamente à bolsa dos 

serviços sociais, documento este que não é imputável aos candidatos, pelo que foi 

aprovado aguardar a entrega do referido documento. -------------------------------------------  

 -------- No início do presente ano, foi enviado novamente aos bolseiros o pedido do 

documento tendo apenas a candidata Rita Alexandra Pacheco Borges entregue o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe a Comissão atribuir bolsa à candidata, Rita Alexandra 

Pacheco Borges, deixando à consideração da Câmara o procedimento em relação aos 

restantes bolseiros. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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, no sentido de atribuir bolsa à 

candidata, Rita Alexandra Pacheco Borges. ---------------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, não atribuir bolsa aos 

candidatos Nuno Valério Pereira Teófilo, Joana Filipa Marques Pacheco e Ricardo 

Filipe Batista Fernandes, considerando que não entregaram os documentos em 

falta. - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 -------- (15/02) APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS 

LAJES PARA A ORGANIZAÇÃO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

CARNAVAL DA ILHA TERCEIRA: ----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/150, do Vereador com competência delegada, Sr. 

Carlos Armando Costa, do seguinte teor:----------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que a Junta de Freguesia da Vila das Lajes solicitou apoio para a 

organização do “II Congresso Internacional de Carnaval da Ilha Terceira”, a realizar de 

30 de janeiro a 1 de fevereiro; -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do artigo 33º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município; -----------------------------------------------  

 -------- Considerando que este pedido será para fazer face às despesas inerentes do 

referido congresso; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no 

valor de 2.000€ (dois mil euros) à Junta de Freguesia da Vila das Lajes, mediante 

celebração de contrato-programa.” -----------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente referiu que é um apoio extraordinário, 

ou seja, que não tem enquadramento naquilo que está atualmente regulamentado para as 

Juntas de Freguesia mas que, no entanto e no seu entender, não deve deixar de ser 

apoiado porque é algo que acontece extraordinariamente. --------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, sendo um apoio extraordinário e de 

modo a terem uma posição coerente com aquilo que têm vindo a defender, iam abster-se 

na votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (16/02) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA AOS SENHORES 

HÉLIO COSTA E JOÃO MENDONÇA – PERSONALIDADES DO CARNAVAL 

DA ILHA TERCEIRA: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/154, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- “Todas as atividades culturais têm figuras que se destacam, sendo reconhecidas 

e lembradas por quem segue ou assiste a tais atividades. ---------------------------------------  

 -------- Sendo uma das maiores representações de teatro popular amador no mundo, o 

Carnaval da Ilha Terceira conta com um conjunto de figuras cujo nome, quando 

referido, é imediatamente associado a essa tradição. --------------------------------------------  

 -------- Hélio Costa e João Mendonça são as duas mais conhecidas personalidades do 

Carnaval da Ilha Terceira. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- São poucos os locais que não reconhecem ambos os nomes, situação que se 

repete também nas comunidades de terceirenses emigrados nos Estados Unidos da 

América e no Canadá. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Hélio Costa e João Mendonça são os dois principais e mais prolíficos autores de 

“assuntos” de bailinhos de Carnaval, tendo também participado, como atores, em 

inúmeras representações, muitas delas que, ainda hoje, permanecem na memória dos 

terceirenses e de muitos emigrantes. ---------------------------------------------------------------  

 -------- A sua obra – quer escrita quer como interpretes – é, sem dúvida, uma marca do 

Carnaval da Ilha Terceira, não podendo a história desta manifestação cultural estar 

dissociada da ação de Hélio Costa e João Mendonça, que se iniciaram desde jovens 

nestas andanças: Hélio Costa começou a escrever assuntos em 1985 (perfazendo mais 
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de um milhar até à atualidade), tendo atuado em vários bailinhos ao longo dos anos; 

João Mendonça começou a escrever enredos de Carnaval aos 16 anos, fazendo parte da 

memória da população algumas das suas personagens, assim como a sua dinamização 

do Carnaval nas comunidades emigradas nos Estados Unidos e Canadá). -------------------  

 -------- As danças e bailinhos de ambos são reconhecidos dentro e fora de portas, 

continuando, hoje, a ser dois dos autores mais conceituados e solicitados pelos 

elementos das danças e bailinhos de Carnaval, assim como referências indeléveis para 

novas gerações de autores de enredos de bailinhos de Carnaval. ------------------------------  

 -------- Ambos já foram alvo de diversas homenagens devido à sua participação no 

Carnaval da Terceira, mas entende o Município da Praia da Vitória consagrá-los como 

os dois principais escritores de assuntos para bailinhos de Carnaval na Ilha Terceira. -----  

 -------- Assim, com base no Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais em vigor, 

proponho a atribuição da Medalha Municipal – Valor Cultural Prata Vermeille a Hélio 

Costa e João Mendonça.” ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto, o senhor Presidente esclareceu que esta proposta 

visa homenagear duas figuras do Carnaval, pelo que, na sua opinião, não faz sentido 

fazer essas homenagens no dia vinte de junho, mas sim no momento particular de 

Carnaval. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que, evidentemente, estas são duas 

personalidades do Carnaval da Ilha Terceira e louvou a iniciativa de homenagear 

aqueles que também contribuem para o desenvolvimento económico, social e, neste 

caso, cultural, das suas populações, sendo que se associam a esta homenagem; no 

entanto e como vai decorrer um congresso internacional de Carnaval, questionou o 

motivo pelo qual a Câmara Municipal não se associou a esse evento, dada a dimensão 

do mesmo e para fazer essa homenagem no congresso perante todo o público que estará 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, quando foi ponderado fazer estas 

homenagens, foi no sentido de que decorressem por altura do Carnaval. --------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

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

 

 

 ---------- 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 vinte horas, pelo que 
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de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º Senhor 

Presidente e pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


