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ATA Nº 3 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE FEVEREIRO 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 Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Rui 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Miguel Mendes Espínola.  ----------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dez dias do mês de fevereiro 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 Tiago Manuel da Silva 

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente informou que o Município 

elaborou um boletim municipal para distribuição pelos munícipes, sendo que o objetivo 

é fazer uma edição a meio do mandato e outra no final do mandato, em jeito de balanço.  
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 -------- Informou, também, que a reunião ordinária pública mensal da Câmara 

Municipal, inicialmente agendada para o dia vinte e quatro de fevereiro, foi antecipada 

para o próximo dia dezassete de fevereiro. --------------------------------------------------------  

 

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

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou qual é a posição do senhor Presidente 

relativamente à questão da contaminação de solos, consequente da desativação do 

pipeline do Cabrito, em dois mil e dezasseis, que tem vindo a ser tornada pública ao 

longo dos últimos dias. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que o pipeline do Cabrito é 

um processo muito antigo, que vinha sendo reivindicado, sendo que existiam relatórios 

a solicitar a sua inertização, bem como a sua desativação, tendo sido iniciada a 

empreitada em dois mil e dezasseis, para a sua inertização e remoção. No âmbito dessa 

empreitada, em dois mil e dezasseis, naturalmente aconteceram várias situações que 

foram também sinalizadas do ponto de vista técnico, por quem devia sinalizar essas 

situações e, felizmente, foram adotadas as medidas que os próprios técnicos foram 

reivindicando. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que isso não deixa de ser uma questão de partidarismo, porquanto 

a solução, efetivamente, é uma boa solução. ------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que, pelo que percebeu, na altura o que 

foi feito foi a impermeabilização dos terrenos circundantes, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que também foram indemnizados os proprietários dos terrenos, à 

semelhança de todos os casos ocorridos até agora. ----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou como é que os proprietários dos 

terrenos continuam a utilizar esses terrenos, por exemplo, como pastagens, ao que o 

senhor Presidente respondeu que essa questão tem de ser colocada aos proprietários 

porque, nesse caso, desconhece os termos exatos em que as indemnizações foram pagas 

e o que consta dessa contratualização. -------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão a Vereadora Cláudia Martins questionou se a Câmara 

Municipal não teria interesse em conhecer esses exatos termos, uma vez que, quer por 

uma via, quer por outra, coloca em causa a saúde pública, tendo o senhor Presidente 

respondido que, na sua opinião, esta questão não passa de um aproveitamento partidário 

de uma situação. Prosseguiu mencionando que, pela primeira vez, está a ser assumida a 

remoção de terras, sendo que isto é um pequeno passo, já que está em causa a remoção 

apenas de cerca de dois mil e tal metros quadrados de terra, mas é a primeira vez que se 

assume essa questão.----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu dizendo que se deve olhar para este processo, não 

como fizeram a estrutura de Ilha do Partido Social Democrata e o deputado do PSD à 

Assembleia da República, mas precisamente ao contrário, ou seja, aquilo que demorou 

tanto tempo a ser feito e que foi agora concretizado e bem feito, que seja reforçado, 

sendo que, no seu entendimento, tudo o que está a ser inertizado e selado, não seja feito 

desse modo mas sim removido. Assim, entende que o que se deve reivindicar, em 

conjunto, para o concelho da Praia da Vitória, é no sentido de que aquilo que foi feito 
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nessa zona do Cabrito seja feito noutras zonas, ou seja, em vez de se estar a inertizar e a 

selar, deve ser tudo removido.-----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão das indemnizações referiu que, como é sabido e público, todos 

os contratos celebrados, quer com os americanos, quer com a Força Aérea Portuguesa, 

desde a instalação da Base, com pagamento de rendas pelo arrendamento desses 

terrenos, a Câmara não tem de intervir, pois são contratos entre privados e essas 

entidades, porquanto se foram feitos acordos entre os proprietários e se estes utilizam 

esses terrenos, é entre essas partes que está acordado, não tendo a Câmara Municipal 

qualquer legitimidade para exigir essa contratualização. ----------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins afirmou que estão em causa terrenos cujos solos 

estão contaminados e que, mesmo posteriormente a isso ser assumido, continuaram a 

ser utilizados por animais que se encontram a pastar nesses locais, pelo que a 

possibilidade de contaminação de toda a cadeia alimentar é muito grande, inclusive 

perto destes terrenos encontram-se ribeiras e nascentes, portanto, a questão da 

contaminação das águas também é colocada, sendo um perigo para a saúde pública, daí 

a questão de qual é a posição da Câmara sobre este assunto. -----------------------------------  

 -------- No que se refere à questão da saúde pública o senhor Presidente esclareceu que 

se essa é uma declaração política espera que a mesma esteja baseada do ponto de vista 

técnico, porquanto quer no âmbito da empreitada, quer no âmbito de toda a 

monitorização de furos e nascentes, nunca foi levantada qualquer questão nesta matéria 

do ponto de vista técnico. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que assim sendo, a Câmara está segura de 

que aquele local está devidamente delimitado e seguro, não existindo qualquer perigo 

para a saúde pública no âmbito desta questão que foi levantada nos últimos tempos, 

tendo o senhor Presidente respondido que essa declaração é altamente demagógica 

porque do que a Câmara Municipal está segura é que toda a documentação técnica 

produzida, sobre a matéria, garante precisamente isso. -----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente ressalvou, ainda, que é a primeira vez que o Governo da 

República faz duas coisas, ou seja, assume a remoção de terras e substitui-se aos 

americanos o que, na sua opinião, são dois passos muito importantes, ao contrário de 

governos anteriores que não tiveram sensibilidade para o assunto.----------------------------  

 -------- Terminou reforçando que a melhor solução para estas situações é a remoção dos 

terrenos, pelo que este bom passo, que foi feito na zona do Cabrito, seja alargado para 

outras zonas e que sejam removidas mais zonas no Concelho. --------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se existe um prazo para esta remoção 

de terras acontecer, ao que o senhor Presidente respondeu que a remoção no valor de 

cerca de um milhão e cinquenta mil euros, tem um prazo para dois anos, ou seja, dois 

mil e vinte e dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o senhor Presidente não é de opinião 

de que as pessoas deveriam estar a par deste processo, ou seja, a Câmara Municipal 

emitir o seu próprio comunicado. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, na verdade, muita coisa andou para a frente porque vários 

partidos andaram a denunciar muitas situações, tendo o senhor Presidente discordado 

desta afirmação e acrescentando que os partidos que andaram a denunciar são 
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precisamente os partidos que quando estiveram no Governo da República não fizeram 

rigorosamente nada sobre este assunto, nem a monitorização das águas foi assumida 

nessa altura, que rondava os trinta mil euros ao ano, e nem isso quiseram assumir, pelo 

que não podem ter o mérito neste processo.-------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, na sua opinião, do mesmo modo que a 

Câmara vem a público congratular-se por situações que deputados do Partido Socialista 

conseguiram na Assembleia da República e, muito bem, também deve utilizar os seus 

serviços de comunicação para vir a público esclarecer as pessoas. ----------------------------  

 -------- Realçou, ainda, que o que pretendem é que a Câmara Municipal certifique que 

estas áreas estão devidamente delimitadas e que a remoção dos solos contaminados seja 

feita o mais rápido possível, sendo que é nesta situação que está ao lado do senhor 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o que a Vereadora Cláudia Martins acabou de 

dizer é completamente falso, porquanto a primeira entidade a tornar público a situação 

do despacho do senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, para a questão do 

Cabrito, foi precisamente a Câmara Municipal da Praia da Vitória, congratulando o 

Governo da República por esta solução. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins alegou que entretanto levantaram-se uma série de 

dúvidas que merecem ser esclarecidas, tendo o senhor Presidente esclarecido que não 

pode estar a responder a todos os disparates que dizem, sendo que o que fizeram foi, ao 

terem conhecimento do despacho, publicado em Diário da República, emitir um 

comunicado sobre essa matéria, congratulando o Governo da República por ter, pela 

primeira vez, assumido a remoção de terras. ------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou qual o prazo para esse efeito, ao que o 

senhor Presidente respondeu que, conforme o que consta em despacho publicado no 

Diário da República, é por dois anos. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se as obras já foram adjudicadas e qual é o 

destino das terras, tendo o senhor Presidente respondido que desconhece se as obras já 

foram adjudicadas e, conforme o que consta da portaria, as terras serão removidas e 

reencaminhadas para tratamento, presumindo que sairão da ilha Terceira. ------------------  

 

 -------- Relativamente à empreitada de abastecimento de água a Santa Rita, o Vereador 

Tiago Borges questionou se existe uma previsão de quando será restabelecido o trânsito 

no cruzamento das Quatro Canadas, que neste momento está interdito, e se esse prazo 

vai ultrapassar a data do Carnaval, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que a 

intervenção que estava a ser feita implicava mesmo fechar o trânsito, e a indicação do 

empreiteiro é que essa interrupção do trânsito seria por três semanas, como já 

decorreram duas semanas, a previsão é que durante esta semana seja restabelecido o 

trânsito naquele local. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges esclareceu que a sua questão prende-se com o facto 

de, por altura do Carnaval, principalmente para as pessoas que habitualmente não fazem 

aquele trajeto, poder gerar alguma confusão, pelo que perguntou se havia alguma 

possibilidade de, numa situação provisória na altura do Carnaval, restabelecer o trânsito, 

tendo o senhor Presidente respondido que, quer para o Carnaval, quer para o próximo 
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fim-de-semana de atuação dos bailinhos de Carnaval da terceira idade, provisoriamente, 

será restabelecido o trânsito.-------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se está previsto algum processo para 

asfaltagem/melhoramentos de estradas, para além da asfaltagem incluída na empreitada 

de abastecimento de água a Santa Rita, dando como exemplo de mau estado de 

conservação de estradas a Rua das Covas que, neste momento, é o único acesso à 

freguesia de São Brás, para além de outras que se encontram nas mesmas condições, ao 

que o senhor Presidente respondeu que o que está previsto é aquilo que foi dito aquando 

da apresentação do Orçamento da Câmara Municipal, ou seja, no Plano e Orçamento 

prevê-se a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo para fazer face à rede 

viária.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que então o Município não tem verba para fazer 

face à asfaltagem da rede viária e tem de pedir à banca, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que qualquer outro Município tem de recorrer à banca para fazer face às 

empreitadas de asfaltagem da rede viária e também não é possível fazer face a essas 

despesas com as verbas provenientes do imposto único de circulação, como foi sugerido 

anteriormente pelos Vereadores do Partido Social Democrata, cujo valor do imposto 

ronda os trezentos mil euros. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a asfaltagem da rede viária do concelho da 

Praia da Vitória sempre foi levada a efeito ou com financiamento europeu, ou com 

recurso a empréstimos e, pelo que tem conhecimento, o mesmo acontece noutras 

câmaras municipais, mesmo as que são lideradas por autarcas do PSD.----------------------  

 -------- Esclareceu, ainda, que brevemente será submetida à Assembleia Municipal a 

autorização para contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, para fazer 

face à rede viária, pelo que os membros do PSD podem começar a ponderar votar este 

empréstimo, ou seja, se, na altura, vão assumir que a rede viária deve ser feita a cem por 

cento. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que nunca disseram que a rede viária 

do Concelho tinha de ser toda asfaltada em simultâneo, mas mediante a possibilidade de 

receita proveniente do imposto único de circulação.---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que só para este ano está prevista uma empreitada de 

asfalto a quente, no valor de cento e sessenta/cento e oitenta mil euros, só para asfaltar 

sobras de estrada e pontas de Canadas. ------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao valor proveniente do imposto único de circulação o senhor 

Presidente disse que todos os anos o Município investe muito mais do que esse valor em 

rede viária, mas o que se está a falar é na asfaltagem de estradas completas e isto, sim, 

só é possível fazer ou com empréstimos ou com fundos comunitários. -----------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se é possível minimizar a situação 

atual, das estradas do Concelho, com a questão dos remendos, ao que a Vereadora 

Raquel Borges respondeu que são feitos dois tipos de remendos, ou seja, os remendos 

feitos no âmbito da execução de ramais da Praia Ambiente, ou de avarias, e os 

remendos feitos nos pequenos buracos nas estradas, sendo que remendos de maior 

dimensão são feitos com asfalto a quente e melhor material. No que se refere aos 
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remendos dos pequenos buracos disse que o asfalto é a frio e não é tão bem trabalhado 

como o asfalto a quente. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a solução da Praia da Vitória não será 

muito diferente daquilo que acontece no global dos Açores, bastando comparar o atual 

quadro comunitário, ao nível das autarquias, com o anterior quadro comunitário, em que 

no anterior as autarquias, no seu conjunto, executaram em rede viária, cerca de noventa 

milhões de euros, sendo que, habitualmente, a Câmara da Praia da Vitória executava 

mais de um milhão de euros por ano. --------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que a última vez que se asfaltou a rede viária ou foi com recurso 

a fundos comunitários ou com recurso a empréstimo bancário, sendo que o último 

empréstimo para esse fim, contraído no mandato anterior, não teve o voto favorável do 

PSD. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins voltou a dizer que os trezentos e tal mil euros por 

ano, provenientes do imposto único de circulação, no final do mandato vão totalizar um 

milhão e poucos mil euros, tendo o senhor Presidente relembrado que também é 

necessário pintar a sinalização nas estradas, bem como, colocar sinalização e asfalto a 

quente e frio nos buracos das estradas, pelo que, não se pode deixar de fazer estes 

melhoramentos para se executar os trezentos mil euros em asfaltagem de estradas. --------  

 -------- Esclareceu também o senhor Presidente que a receita proveniente do imposto 

único de circulação destina-se às atividades de conservação corrente, bem como para a 

manutenção, e não para investimento, sendo que essa receita nem é suficiente para a 

manutenção. Para além disso, ainda é efetuada, todos os anos, uma empreitada para 

asfaltar sobras de estrada, para asfaltar as pontas das canadas e para remendos maiores. -  

 -------- Continuou dizendo que o investimento ou é executado a cem por cento pela 

Câmara Municipal, o que não faz qualquer sentido e nenhuma câmara o faz, ou 

submete-se ao apoio dos fundos comunitários ou recorre-se à banca. ------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se o melhoramento de estradas e canadas 

para acesso a pastagens agrícolas, também carece de financiamento ou pode ser 

realizado com despesa corrente, tendo o senhor Presidente respondido que isso depende 

de quem é o dono da estrada. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges esclareceu que a sua questão vem no seguimento 

daquilo que está a acontecer no concelho de Angra, ou seja, recorrer a uma série de 

empreitadas de melhoramento de acessos a pastagens, em que foi estudada cada 

situação, estando a decorrer o alargamento de estrada, execução de muros em pedra, 

bem como a pavimentação da estrada, que em vez de ser em asfalto está a ser feito em 

betão. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito dessa questão o senhor Presidente referiu que, da parte desta Câmara 

Municipal, é feita intervenção naquilo que é da sua competência, tal como Angra. --------  

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/03) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 10 de fevereiro em curso, de Rui Miguel Mendes 

Espínola, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 10 de fevereiro de 2020, pelo que será 

substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

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

 

 

 -------- (02/03) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE GOZO DE DIA UM DE FÉRIAS: --------------  

 -------- Requerimento datado de 31 de janeiro findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

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

de junho, com as posteriores alterações, o gozo de um dia de férias no dia 3 de fevereiro 

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

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

 

 

 -------- (03/03) GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA DOS 

AÇORES - VOTO DE CONGRATULAÇÃO À ZONA BALNEAR DOS 

BISCOITOS PELO RESULTADO ALCANÇADO NOS PRÉMIOS “PRAIA + 

ACESSÍVEL” EM 2019: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício datado de 14 de janeiro findo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

dos Açores, remetendo a este Município o Voto de Congratulação à Zona Balnear dos 

Biscoitos pelo resultado alcançado nos Prémios “Praia + Acessível” em 2019, 

apresentado e aprovado na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, reunida em 

sessão plenária do mês de janeiro de 2020. -------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/03) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES - VOTO DE CONGRATULAÇÃO - ZONA BALNEAR DOS 

BISCOITOS PELO RESULTADO ALCANÇADO NOS PRÉMIOS “PRAIA + 

ACESSÍVEL” EM 2019: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 409, datado de 23 de janeiro findo, da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, remetendo a este Município um Voto de Congratulação, 
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aprovado por unanimidade, sob proposta do Partido Socialista, à Zona Balnear dos 

Biscoitos pelo resultado alcançado nos Prémios “Praia + Acessível” em 2019, aprovado 

na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em 14 de janeiro de 2020. -  

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

 

 

 -------- (05/03) DECLARAÇÕES RELATIVAS AOS RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS EM ATRASO E AOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 – ARTIGO 15.º DA LCPA: ----------  

 -------- Presentes, para conhecimento, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 15º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março 

(LCPA), as declarações relativas aos recebimentos e pagamentos em atraso e 

compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2019. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (06/03) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA ÀS CONTAS DO 

MUNICÍPIO PARA 2020 – PROPOSTA: -----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/129, datada de 28 de janeiro findo, do Sr. Presidente 

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

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

 -------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais estipula no n.º 3 do artigo 76º que os 

documentos de prestação de contas das autarquias locais, das entidades intermunicipais 

e das entidades associativas municipais, que sejam obrigadas nos termos da lei, à 

adoção de contabilidade patrimonial, são remetidos ao órgão deliberativo para 

apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas 

apresentados pelo Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, nos termos previstos na lei. ----------------------------------------------------------------  

 -------- 2. De acordo com o n.º 1 do artigo 77º o auditor externo, responsável pela 

certificação legal das contas, é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, de entre Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores 

Oficiais de Contas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Na sequência dos respetivos procedimentos legais de contratação pública de 

aquisição de serviços, nos termos do Código dos Contratos Públicos, foram consultadas 

três empresas de Revisores Oficiais de Contas, a saber, Luís Miguel Damas & 

Associado – SROC, Lda.; Victor José António Pinheiro, e, Santos Vaz, Trigo de Morais 

& Associados SROC, Lda. A firma Luís Miguel Damas & Associados - SROC Lda, 

apresentou proposta no valor de 10 000,00€ (dez mil euros) mais IVA, José António 

Pinheiro apresentou uma proposta no valor de 9 995,00€ (nove mil novecentos e 

noventa e cinco euros) mais IVA, e, a firma Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados 

SROC, Lda apresentou uma proposta no valor de 9.500,00€ (nove mil e quinhentos 

euros) mais IVA. Verifica-se assim que a proposta economicamente mais vantajosa é a 

apresentada pela empresa Santos Vaz e Trigo de Morais & Associados Lda., pelo valor 
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de  9.500,00€ (nove mil e quinhentos euros), valor ao qua será acrescido o IVA à taxa 

legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que: ---------------------------------------------------------  
 -------- 1. A Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a nomeação do 

Auditor Externo Santos Vaz e Trigo de Morais & Associados Lda., selecionado por 

procedimento de ajuste direto ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico 

dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, conjugado com o Código dos 

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

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, tendo em conta que: ------  

 -------- a. No âmbito da natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que se 

pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em 

virtude dos pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato; -----  

 -------- b. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso a 

qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público para a execução dos 

serviços objeto do contrato.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que neste processo cumpriu-se, 

na íntegra, com a sugestão do Deputado Municipal, Francisco Ávila, no sentido de se 

convidar também a única sociedade de Revisores Oficiais de Contas existente na Ilha. ---  

 -------- Em termos daquilo que são as propostas apresentadas, disse que se propõe 

adjudicar a aquisição de serviços à empresa Santos Vaz e Trigo de Morais & 

Associados, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------  

 

 

 -------- (07/03) PROPOSTA - RENOVAÇÃO DA REDUÇÃO DE 50% DAS 

TAXAS DO MERCADO MUNICIPAL: -------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/32, datada de 9 de janeiro findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando a necessidade de continuar a fomentar e promover incentivos ao 

investimento no Concelho, promover a competitividade, rentabilidade e sustentabilidade 

das empresas locais e em especial do Mercado Municipal; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento do Mercado Municipal em vigor prevê modo 

de aquisição do Direito de Ocupação por procedimento, preparado para conjuntura 

económica diversa da atual; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os elevados encargos correntes dos ocupantes dos espaços 

comerciais, com as taxas de ocupação, resultantes do procedimento do Direito de 

Ocupação supramencionado; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o intuito de promover, modernizar e assegurar a sustentabilidade 

dos espaços comerciais ai situados; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda as dificuldades económicas que atravessam as famílias e 

empresas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Propõe-se a este executivo municipal que delibere: ------------------------------------  

 -------- 1. Renovação da redução de 50% das taxas mensais de ocupação de lojas no 

Mercado Municipal por mais dois anos a partir de 11 de maio de 2020. ---------------------  

 -------- 2. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal.” ---------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 

 

 -------- (08/03) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

DE APOIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA – PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/164, datada de 31 de janeiro findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando que o Movimento Associativo tem desempenhado um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural, turístico e desportivo no Concelho 

da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho 

reconhecido de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de acesso à 

prática desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores 

condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve a necessidade de oferecer 

uma maior quantidade de espaços destinados à prática desportiva. ---------------------------  

 -------- Considerando que as instalações desportivas têm assumido um papel decisivo na 

promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia da 

Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida da 

nossa população. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o desenvolvimento desportivo, para além da promoção do 

desporto, tem tido um papel muito importante na vertente turística. --------------------------  

 -------- Considerando a criação e implementação de um conjunto de disposições 

normativas relacionadas com a utilização e gestão das instalações desportivas, com o 

apoio aos escalões de formação locais e com o apoio às equipas que participam nos 

campeonatos nacionais, são fundamentais para uma gestão transparente e responsável 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme o disposto no capítulo IV, artigo 38º, alínea 1, do Regulamento 

Municipal de Apoio aos Clubes Desportivos do Concelho da Praia Da Vitória, e 

conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte integrante da 

presente proposta; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro: ----------------------------------  

 -------- 1 - A atribuição de um apoio aos escalões de formação no valor de 37209,00€ 

(Trinta e sete mil duzentos e nove euros) distribuídos às seguintes entidades, de acordo 

com a minuta do contrato programa, em anexo à presente proposta: -------------------------  
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 -------- a) Clube Naval Praia Vitória – 3682,00€ (Três mil seiscentos e oitenta e dois 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Judo Clube Ramo Grande – 644,00€ (Seiscentos e quarenta e quatro euros); ---  

 -------- c) Praia Ténis Clube – 924,00€ (Novecentos e vinte quatro euros); ------------------  

 -------- d) Grupo Desportivo das Fontinhas – 840,00€ (Oitocentos e quarenta euros); -----  

 -------- e) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal – 2100,00€ (Dois mil e cem 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Clube Desportivo escolar “ Os Vitorinos” – 1140,00€ (Mil cento e quarenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- g) Ass. Desp. Recr. e Cultural da Casa da Ribeira – 770,00 (Setecentos e setenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Clube de Judo da Praia da Vitória – 1932,00€ (Mil novecentos e trinta e dois 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Este Karaté Clube – 749,00€ (Setecentos e quarenta e nove euros); ---------------  

 -------- j) Grupo Desportivo dos Biscoitos – 3048,00€ (Três mil e quarenta e oito euros);  

 -------- k) Sport Clube Praiense – 3906,00€ (Três mil novecentos e seis euros); ------------  

 -------- l) Juventude Desportivo Lajense – 3234,00€ (Três mil duzentos e trinta e quatro 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- m) Associação Fontinhas Activa – 1498,00€ (Mil quatrocentos e noventa e oito 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- n) Sport Clube Vilanovense – 2534,00€ (Dois mil quinhentos e trinta e quatro 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- o) Ass. Desportiva e Recreativa Escolar Praiense – 5388,00€ (Cinco mil 

trezentos e oitenta e oito euros); --------------------------------------------------------------------  

 -------- p) Associação de Jovens da Fonte Bastardo – 3084,00€ (Três mil e oitenta 

quatro euros); ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- q) Associação Desportiva CAD – 882,00€ (Oitocentos e oitenta e dois euros); ----  

 -------- r) Clube Karaté do Shotokan da Praia Da Vitoria – 504,00€ (Quinhentos e quatro 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- s) Grupo Desportivo Casa do Povo de S. Brás – 350,00 (Trezentos e cinquenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Apoio financeiro aos escalões seniores nos campeonatos nacionais e 

campeonatos regionais regulares no valor de 123040,00€ (Cento e vinte e três mil e 

quarenta euros) distribuídos às seguintes entidades, de acordo com a minuta do contrato 

programa, em anexo à presente proposta: ---------------------------------------------------------  

 -------- a) Grupo Desportivo das Fontinhas – Campeonato de Portugal Série C – 

33440,00€ (Trinta e três mil quatrocentos e quarenta euros); ----------------------------------  

 -------- b) Ass. Desp. Recr. e Cultural da Casa da Ribeira – Campeonato Nacional de 

futsal 2ª Divisão serie açores – 2850,00€ ( Dois mil, oitocentos e cinquenta euros); -------  

 -------- c) Associação de Jovens da Fonte Bastardo – Campeonato Nacional da primeira 

divisão seniores masculinos – 25740,00€ (Vinte e cinco mil setecentos e quarenta 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Associação de Jovens da Fonte Bastardo – Campeonato Nacional Seniores 

Femininos II divisão zona açores – 4560,00€ (Quatro mil quinhentos e sessenta euros); --  
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 -------- e) Ass. Desportiva e Recreativa Escolar Praiense – Campeonato Nacional 

Seniores Masculino II Divisão Zona Açores – 5700,00€ (Cinco mil e setecentos euros); -   

 -------- f) Ass. Desportiva e Recreativa Escolar Praiense – Campeonato Nacional 

Seniores femininos II Divisão Zona Açores – 4560,00€ (Quatro mil quinhentos e 

sessenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- g) Grupo Desportivo dos Biscoitos – Campeonato Nacional de Futsal 2ª Divisão 

Serie Açores – 2850.00€ (Dois mil oitocentos e cinquenta euros); ----------------------------  

 -------- h) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal – Campeonato Nacional 1ª 

Divisão Seniores Masculinos – 5940,00€ (Cinco mil novecentos e quarenta euros); -------  

 -------- i) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal – Campeonato Nacional 1ª 

Divisão Seniores Femininos – 3960,00€ (Três mil novecentos e sessenta euros); ----------  

 -------- j) Sport Clube Praiense – Campeonato de Portugal Serie C – 33440,00€ (trinta e 

três mil, quatrocentos e quarenta euros). ----------------------------------------------------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2020.” -----------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente recordou que, além do aumento 

residual deste ano, no valor de quinze por cento, o ano passado estes apoios ao desporto 

tiveram um aumento de trinta por cento. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que este ano tem mais duzentos atletas 

a competir, ou seja, são mais de mil e quinhentos atletas em dezoito modalidades 

diferentes, para além da questão do desporto adaptado. -----------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/03) GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 

PAVILHÕES DESPORTIVOS DO CONCELHO – PROPOSTA DE APOIO 

FINANCEIRO: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/175, datada de 5 de fevereiro corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Movimento Associativo tem desempenhado um papel 

preponderante no desenvolvimento Social, cultural, turístico e desportivo no Concelho 

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

 -------- Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho 

de reconhecimento de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de 

acesso à prática Desportiva. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores 

condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve necessidade de oferecer uma 

maior qualidade de espaços destinados à prática desportiva. -----------------------------------  

 -------- Considerando que as instalações desportivas tem assumido um papel decisivo na 

promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia da 

Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida da 

nossa população. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o desporto uma ferramenta necessária na promoção do Concelho 

da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do nº1 do artigo 33.º da Lei Nº 

75/2013 de 12 de setembro, a atribuição no valor de 400 euros no mês de fevereiro (com 

a finalidade de um limpeza mais aprofundada nos pavilhões bem como a compra de 

material de limpeza especifico para o resultado pretendido), sendo que o valor mensal 

nos meses de março a dezembro serão de 200 euros exceto os meses de julho e agosto 

que não haverá direito a pagamento. Os valores mensais serão distribuídos pelas 

entidades abaixo enumeradas, realizarem a abertura e o fecho dos Pavilhões de acordo 

com o mapa de utilização do espaço fornecido pela CMPV, mediante celebração de 

respetivo contrato-programa anexo à presente proposta. ----------------------------------------  

 -------- Pavilhão da Casa da Ribeira – Associação Desportiva Recreativa e Cultural da 

Casa da Ribeira – 400€ (quatrocentos euros) no mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos 

euros) mensais de março a dezembro exceto os meses de julho e agosto; --------------------  

 -------- Pavilhão das Fontinhas – Praia Ténis Clube – 400€ (quatrocentos euros) no mês 

de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a dezembro exceto os meses 

de julho e agosto; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pavilhão de S. Brás – Casa do Povo de S. Brás – 400€ (quatrocentos euros) no 

mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a dezembro exceto os 

meses de julho e agosto; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pavilhão da Vila Nova – Junta de Freguesia de Vila Nova – 400€ (quatrocentos 

euros) no mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a dezembro 

exceto os meses de julho e agosto; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Pavilhão da Agualva – Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva – 400€ 

(quatrocentos euros) no mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a 

dezembro exceto os meses de julho e agosto; -----------------------------------------------------  

 -------- Pavilhão das 4 Ribeiras – Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras – 400€ 

(quatrocentos euros) no mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a 

dezembro exceto os meses de julho e agosto.” ---------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou porque motivo este ano tinha menos 

pavilhões, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que são os mesmos pavilhões, 

só não está incluído o Pavilhão da Fonte do Bastardo que, neste momento, ainda está 

encerrado e o do Porto Martins e das Lajes, cuja gestão é assegurada pelo Município. ----  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas, 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: _________________________________________ 


