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ATA Nº 4 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 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, 

Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins. ---------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dezassete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no edifício da 

Casa do Povo dos Biscoitos, sito no Caminho do Concelho, n.º 56, freguesia dos 

Biscoitos, 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, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

falta de comparência à 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 ao senhor Presidente da Casa do 
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Povo dos Biscoitos pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da 

presidência aberta aos Biscoitos, questionou se alguém pretendia colocar alguma 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- No âmbito da presidência aberta à freguesia dos Biscoitos o senhor Presidente 

fez o ponto de situação da visita à freguesia em causa, destacando que, na sua 

perspetiva, a mesma foi produtiva, com muitas audiências e solicitações. -------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que no seguimento da entrada em vigor do Regulamento de 

Apoio ao Associativismo, à semelhança do que vinha acontecendo, houve muitas 

intervenções, por parte do associativismo, para esclarecimento da forma como é 

possível fazer as respetivas candidaturas, bem como para esclarecimento de matérias 

relacionadas com o Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória. Ainda da 

parte do associativismo houve pedidos de esclarecimentos referentes a candidaturas à 

GRATER, que se encontram a decorrer. Para além disso, houve ainda solicitações para 

apoios, a título individual, de casos sociais na freguesia dos Biscoitos. ----------------------  

 -------- No que se refere à agenda do executivo, destacou a ida à Escola, na qual se 

iniciou um projeto piloto, da Câmara Municipal, sendo que numa primeira fase serão 

abrangidas oito escolas com a instalação de um posto de compostagem, no âmbito do 

projeto eco-escolas do Clube de Ambiente da Escola. Assim sendo, prevê-se ter 

resultados dessa compostagem, ainda no decorrer deste ano letivo, na medida em que o 

resultado da compostagem, em média, demora três meses. -------------------------------------  

 -------- Destacou, ainda, a visita às obras no bar do Abismo, em que já foram feitas as 

demolições, prevendo-se para breve, o início da parte de construção, de modo a estar 

tudo preparado para o início da época balnear. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quais foram as associações recebidas em 

audiência e quais foram os apoios solicitados, tendo o senhor Presidente respondido que 

foram recebidos os representantes das duas Sociedades; do Império do Bairro de São 

Pedro; da Associação da Semana Cultural; do Centro de Convívio de São Pedro e da 

Casa do Povo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos apoios solicitados o senhor Presidente esclareceu que as audiências 

destinaram-se, essencialmente, a esclarecer dúvidas sobre o Regulamento de Apoios, 

sendo que os apoios serão solicitados, posteriormente, quando as associações 

formalizarem os pedidos de apoios no âmbito do Regulamento. ------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a sua questão era no sentido de perceber se 

eram abrangidas questões de manutenção, ou questões de investimentos das associações 

e questionou qual destas situações se enquadra nas candidaturas e no financiamento à 

GRATER, ao que o senhor Presidente respondeu que a Casa do Povo tem um projeto a 

decorrer que é financiado pela GRATER, bem como a Sociedade Progresso Biscoitense 

relativamente à Praça de Santo António. ----------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a intenção é que a reformulação da Praça 

de Santo António seja realizada também com apoios da GRATER. --------------------------  

 -------- No que concerne à Escola dos Biscoitos, o Vereador Rui Espínola felicitou a 

Câmara pelo projeto, lembrando que é necessário apostar na questão da reciclagem e 

pelo que percebeu, através de uma nota de imprensa do Município, está a ser feita 

alguma coisa nesse sentido. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão da compostagem reconheceu que é importante e questionou 

qual o objetivo para o produto proveniente da mesma, tendo o senhor Presidente 

respondido que isso é uma iniciativa da Escola, ou seja, do projeto do ambiente, como a 

Escola tem uma horta o objetivo é no sentido desse produto ser utilizado na horta. --------   

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que a Escola dos Biscoitos tem horta, 

mas outras escolas não têm, no entanto, o projeto foi apresentado a todas as escolas, 

sendo que aquelas que estavam interessadas aderiram ao mesmo, de forma a dar alguma 

dinâmica às escolas. No caso particular da Escola dos Biscoitos, acaba por ter outra 

dinâmica, ou seja, para além do Programa Eco-Escolas, têm os seus clubes de ambiente, 

onde se inclui a estufa, onde, daqui a três meses, vão começar a utilizar o seu composto.  

 -------- Relativamente ao Bar do Abismo, o Vereador Rui Espínola referiu que já se 

percebeu que teve início a demolição, porém, como formalmente, não têm 

conhecimento do projeto que será realizado naquele espaço, solicitou que fosse 

esclarecido do teor daquilo que está a ser projetado para o local, considerando que o 

mesmo não foi submetido a reunião de Câmara. -------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que o projeto não foi presente 

a reunião de Câmara porque não tem, necessariamente, de ser presente, à semelhança de 

outros projetos que também não são presentes. No que se refere ao que está 

perspetivado para a intervenção no Bar do Abismo, disse que consta um crescimento 

das instalações sanitárias, que passam a ter quer acesso pela esplanada, quer acesso pelo 

exterior; toda a zona que era de cozinha e de interior do bar passa a ser cozinha e passa 

também a ter um balcão de acesso para o exterior, de modo a que os banhistas possam 

ter acesso ao serviço de bar sem terem de entrar nas instalações e possam ser atendidos 

diretamente pelo exterior; vai ser acrescentado, em alvenaria, a esplanada que antes era 

uma instalação provisória, que passará a ter um espaço três vezes superior ao que existia 

e a ser uma zona coberta. Este é o projeto possível, dentro das limitações que constam 

da zona, bem como dentro do histórico de documentação que a Câmara Municipal 

dispõe, pelo que o projeto se enquadra naquilo que é possível construir naquela zona. ----  

 -------- Concluiu dizendo que espera ter condições e estar tudo a funcionar no início da 

época balnear. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se toda a obra é executada pela Câmara 

Municipal, tendo o senhor Presidente respondido que a obra será executada por 

empreitada, apenas as demolições foram executadas por parte da Câmara Municipal. -----  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou também se o espaço vai ser concessionado, 

ao que o senhor Presidente respondeu que não será explorado mediante uma concessão, 

mas sim explorada, à semelhança do ano transato, pela equipa de colaboradores da 

Cooperativa Praia Cultural que desenvolvem a atividade dos bares da Cooperativa, 
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considerando que não seria possível cumprir os prazos para um concurso público para 

exploração. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se nesta obra será contemplado algum 

posto de turismo que, de algum modo, responda aquilo que é o afluxo turístico que esta 

zona tem ao longo do ano, tendo o senhor Presidente respondido que as áreas cobertas 

estão visíveis, mesmo para armazém do próprio bar não está prevista qualquer zona, e o 

mesmo acontece para a componente do apoio aos nadadores-salvadores em que também 

não existe qualquer área para esse fim. Assim sendo, nessa matéria, será à semelhança 

daquilo que acontece noutros locais do País, ou seja, locais na região também muito 

frequentados, não há necessidade de um posto de turismo, propriamente físico, até por 

uma questão de recursos humanos, sendo que a própria estrutura é que responde pela 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se então está fora de questão, por parte da 

Câmara, a criação de algum posto de turismo na freguesia dos Biscoitos, para apoiar 

todos os turistas que passam naquela zona, ao que o senhor Presidente respondeu que 

nunca foi compromisso do executivo, nem esteve nos planos para aquela zona. Quando 

se perspetivou um edifício de outras dimensões, tentou-se acoplar todas as dimensões, 

não sendo possível, não será contemplado, o que não quer dizer que a resposta turística 

não seja feita e o que importa é que quando o turista chegue a determinado local, tenha 

resposta dentro dos padrões de qualidade ao nível do turismo, sendo que isso é o que 

será garantido aos turistas que se deslocam até cá.-----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que o argumento de que não era um 

compromisso do executivo acaba por não ser um argumento, exatamente porque 

imensas situações que não eram compromisso do atual executivo foram realizadas, 

portanto esta poderia, eventualmente, ser mais uma. No entanto, o posto de turismo não 

deixa de ser importante por ser uma forma de divulgação daquilo que são as tradições 

locais, o artesanato, os roteiros, a estratégia de desenvolvimento turístico para o 

Concelho, ou seja, o posto de turismo é sempre algo diferente que ajuda, de uma forma 

mais personalizada, a encaminhar os turistas ao longo desta zona, daí a sua questão e 

sensibilizar o executivo nesse sentido. Apesar de não ser um compromisso do 

executivo, no entanto, não deixa de ser importante para todos aqueles que visitam a Ilha, 

receber bem o turista significa ter todas as condições para o receber, nomeadamente 

instalações sanitárias o que já foi anteriormente alvo de queixa de alguns empresários. ---  

 -------- O Vereador Rui Espínola alertou para a necessidade de se estabelecer um 

perímetro de segurança entre o parque infantil e o parque de estacionamento, tendo 

questionado se está prevista alguma intervenção nesse sentido, ao que o senhor 

Presidente respondeu que o parque infantil é propriedade da Junta de Freguesia, 

portanto, é uma responsabilidade da mesma, a qual já solicitou apoio à Câmara nessa 

matéria, sendo uma circunstância de apoio à Junta de Freguesia, a Câmara dentro 

daquilo que são as suas disponibilidades, haverá de o fazer. Porém, esta não é uma 

questão diretamente da responsabilidade da Câmara e como acontece noutros casos que 

habitualmente as Juntas de Freguesia é que resolvem essas situações, a Câmara não vai 

deixar de apoiar, mas não pode assumir situações que são da sua responsabilidade para 

fazer face a essas matérias. --------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que foi aprovado, há cerca de um ano, o WiFi 

para as zonas balneares no centro de Freguesia, que até era alvo de uma candidatura aos 

fundos comunitários, e questionou se esse processo não avançou, tendo o senhor 

Presidente respondido que na primeira fase o processo não avançou, na segunda fase 

como foram repescados, a candidatura foi aprovada, estando a equipa de informática da 

Câmara Municipal a trabalhar nesse processo, sendo que o objetivo é estar a funcionar 

no início da próxima época balnear. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que existe sempre a pretensão, por parte dos 

Biscoitenses, de se criarem melhores condições quer na zona da Fonte das Pombas, quer 

na zona dos Lagadouros, apesar de reconhecer que estas não são zonas balneares e da 

problemática dos nadadores-salvadores, mas é do conhecimento geral que estas são duas 

zonas tradicionalmente muito frequentadas e era necessário haver algum atendimento a 

estes locais para que se pudessem criar melhores condições para todos aqueles que as 

frequentam. Face a essa situação questionou qual é a disponibilidade do Município para 

intervir nestas zonas e ajudar a criar melhores condições de acesso, que mesmo não 

sendo zonas balneares, são muito frequentadas, nomeadamente no que se refere a 

instalação de sanitários nestes espaços, tendo o senhor Presidente mencionado o 

extraordinário trabalho que a Câmara Municipal, na opinião do executivo, bem como na 

opinião de várias entidades regionais e nacionais, tem tido ao nível da gestão das zonas 

balneares. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o Município tem sido, todos os anos, galardoado e 

recebido um conjunto de distinções, ao nível regional e nacional, de todo o trabalho que 

é feito não só da qualidade ambiental, mas das infraestruturas, das acessibilidades, das 

instalações, das instalações sanitárias, das acessibilidades para pessoas com mobilidade 

reduzida, entre outras. Esse trabalho, nos Açores, não tem paralelo com aquilo que o 

município da Praia da Vitória tem feito, em todos os domínios e em termos nacionais a 

Praia da Vitória tem estado no topo daquilo que tem sido feito. No entanto, não quer 

dizer que não existam situações a melhorar, naturalmente existem sempre situações a 

melhorar, mas tem de se ter noção de que aquilo que temos é, em média, muito superior 

àquilo que existe em termos nacionais. ------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que, neste âmbito, o objetivo do Município, se já é o 

Concelho dos Açores com mais bandeiras azuis, é aumentar o número de bandeiras 

azuis, pelo que a praia dos Sargentos também vai ser candidata a bandeira azul, para 

além de manter as que já foram atribuídas; também será alargado o período da época 

balnear, ou seja, das dez horas até às dezanove horas, o que é também um esforço 

significativo. Recordou, ainda, que já há dois anos foi alargado o período de 

funcionamento em mais quinze dias. Para além disso, a Câmara já dispõe do parecer e a 

autorização, da Direção Regional dos Assuntos do Mar, para que na Fonte das Pombas e 

no Lagadouro se realizem, durante toda a época balnear deste ano, as análises à 

qualidade da água, sendo que após toda uma época balnear com análises e tendo os 

pareceres positivos dessas análises, que no seu entender, serão positivos considerando 

que não há naquela zona descarga de resíduos ou de saneamento, é que se vai tornar 

numa água balnear e aí, sim, tornando-se numa água balnear, só nesta fase, é que é 

permitido realizar investimentos com visa à criação de zona balnear. ------------------------  
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 -------- Em suma, destacou que o Município está a fazer o trabalho que deve ser feito, 

com os passos que são corretos, colhendo também os pareceres e tudo aquilo que é 

necessário, com o objetivo final de ter mais uma, ou duas, zonas balneares nos 

Biscoitos, mas isso só será possível, quando muito na época balnear de dois mil e vinte 

e um, tendo em conta que são questões que têm os seus prazos. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola saudou o executivo quanto à questão da Fonte das 

Pombas e do Lagadouro, porquanto é um princípio para que, no futuro, estes locais 

tenham melhores acessos e melhores condições, que apesar de não ser possível para já, 

será durante o tempo que for necessário, até se ter a análise das águas. ----------------------  

 -------- Relativamente ao parque de campismo dos Biscoitos o Vereador Rui Espínola 

questionou o que se passa com o mesmo, sendo que há cerca de um ano foi aprovada, 

em reunião de Câmara, uma concessão para aquele espaço, a um privado, por cinco 

anos, que visava sobretudo que o concessionário recorresse a fundos comunitários para 

poder realizar alguns investimentos, daí a concessão ser por um período mais alargado, 

mas o que se constata, passado um ano, é que nada foi feito quanto a esta matéria. --------  

 -------- Assim sendo, questionou o que está previsto ser feito no parque de campismo 

dos Biscoitos, considerando que se aproxima mais uma época de verão e o mesmo está 

exatamente igual àquilo que estava no ano passado, aliás em visível estado de 

degradação que em nada ajuda na imagem do Concelho. ---------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão, o senhor Presidente respondeu que a Câmara tem estado a 

fazer uma apertada fiscalização ao trabalho do concessionário, sem prejuízo da apertada 

fiscalização, constata-se o problema no parque de campismo dos Biscoitos que no 

passado já se verificou no bar do Abismo e noutras circunstâncias, por exemplo, no ano 

passado na Caldeira, ou seja, ficar sem concessionário, não haver tempo útil para abrir 

outro concurso público e quando se abrem concursos públicos, por muito que se prepare 

os cadernos de encargos, surgem sempre muito poucos ou quase nenhuns concorrentes. -  

 -------- Prosseguiu dizendo que aquilo que são os resultados na zona do parque de 

campismo dos Biscoitos não foram suficientes para o que é pretendido para aquela zona, 

ou seja, não são esses os objetivos, apesar da fiscalização apertada. No entanto, o que 

acontece é que não se pode estar com aquela questão eternamente, pois apesar do local 

ter muito potencial, quando se abre um concurso e concorre um ou dois interessados, 

fica-se dependente desse concorrente, pelo que no caso de cessar a concessão, até se 

lançar um concurso novamente, no mínimo decorre três meses, o que origina um 

problema que é muito habitual. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, entretanto, a Câmara vai realizar um conjunto de intervenções 

ao nível dos acessos e outras questões para, de alguma forma, tentar dar uma outra 

imagem e preparar o parque de campismo dos Biscoitos para o verão. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, de acordo com o que foi dito na altura, ao 

concessionário cabia a remodelação das árvores, a criação de novos espaços, para que se 

melhorasse a zona de campismo nos Biscoitos, porquanto a infraestrutura em si é da 

competência do Município, e questionou se o Município vai intervir nesta fase para 

minimizar as atuais condições, tendo o senhor Presidente respondido que o Município 

vai intervir na questão dos portões e nos gradeamentos mas a questão de base não é 

essa, porque o parque de campismo já esteve todo muito bonito, logo a seguir à 
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inauguração, e também nunca funcionou. Para além disso, mesmo abrindo novo 

concurso não é perspetivado que vá funcionar devidamente. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na altura do concurso público para aquela 

concessão, concorreram duas pessoas, portanto, houve pelo menos dois interessados no 

parque de campismo dos Biscoitos, as regras eram iguais para os dois, a capacidade de 

investimento e de remodelação também estava contemplada nesta ideia do pagamento, 

se a pessoa que ficou com a concessão não o consegue fazer, ou seja, não responde ao 

estipulado, isso também não é do interesse do Município, e não sendo do interesse do 

Município este tem de agir, porquanto o contrato não está a ser cumprido, apesar de 

compreender que o processo não é fácil, dado que se aproxima o início da época 

balnear, mas no final do ano tem de ser repensado. ----------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente referiu que o que tem vindo a ser feito 

é insistir na fiscalização, tentar que funcione durante o verão e tentar encontrar parceiros 

que pretendam realizar a concessão. ---------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à ligação da rede de águas entre a Canada do Caldeiro e a Rua 

de Mangas, o Vereador Rui Espínola referiu que, pela informação que dispõe, até é uma 

pequena distância, para ligação à rede existente, a fim de se poder eliminar a bomba 

elétrica que existe naquele local porque quando falta a luz inviabiliza que a água chegue 

às moradias e questionou se a Câmara está atenta a esta situação, se é possível resolver a 

mesma, tendo o senhor Presidente respondido que esta é uma situação semelhante a 

outros exemplos pelo Concelho, é uma situação identificada, é uma situação residual 

porquanto o seu acionamento é só quando falta a luz, sendo que o investimento que 

obriga não deixa de ser, de alguma forma, significativo na medida em que no dia em 

que se deixar de utilizar esse tipo de bombas vai ser em todo o Concelho. ------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu, ainda, que até os próprios reservatórios da Praia 

Ambiente, caso falte a luz por um período mais longo, também deixam de funcionar. 

Para além disso, nem existe um grande fluxo de reclamações junto da Praia Ambiente, 

quanto a essa matéria, ou seja, é uma situação pontual. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola discordou do senhor Presidente, alegando que não é 

possível eliminar todas as bombas do Concelho, considerando que se as mesmas estão 

nesses locais é porque são necessárias, ou seja, a questão não é essa, mas sim, ao que 

parece, esta bomba é possível eliminar uma vez que é possível fazer uma interligação 

das redes de água. Assim, questionou se faz parte das instruções do Município tentar 

resolver esta situação, apesar de não ser prioritário, ao que o senhor Presidente 

respondeu que é uma situação que está identificada mas não consta das prioridades, 

porque como já referiu, é uma situação pontual. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que ia abordar a questão da creche e do atl, mas 

pelo que já constatou na nota de imprensa do Município, o executivo vai assegurar o 

funcionamento da creche e atl, tendo o Vereador Carlos Costa esclarecido que isso só 

vai acontecer caso não haja concessionário. ------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que essa é a prática habitual, porém, o ideal é a 

Câmara não ter de intervir e ser um novo concessionário, na medida em que o atual 

concessionário já demonstrou que não pretende continuar, e quanto menos alterações de 

concessão houver melhor. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Câmara já preparou, ou avançou, com o 

concurso para a nova concessão, tendo em conta que o atual concessionário já 

manifestou intenção de cessar a concessão, ao que o senhor Presidente respondeu que a 

Câmara ainda não avançou nesse sentido, porquanto pretendiam primeiro vir aos 

Biscoitos e abordar as sensibilidades, para lançar o novo concurso, cujo objetivo é ser 

no mês de março, sendo certo que em termos de concorrentes efetivos são muito poucos 

os interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que o facto de haver poucos interessados tem 

uma explicação, ou seja, a fraca rentabilidade das creches e atls, porquanto o valor 

fixado pela concessão faz com que haja uma enorme dificuldade, por parte dos 

empresários, em ter uma rentabilidade da creche e atl que compense o serviço, pelo que, 

torna-se muito difícil manter a concessão. --------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente referiu que o objetivo da Câmara é 

manter as creches e atls em todas as freguesias do Concelho com escolas, cujo objetivo 

é prestar um bom serviço para a população. Para além disso, todos os casos que não são 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social – independentemente das 

questões de maior ou menor rentabilidade, naturalmente que na ótica do empresário é 

sempre preferível que seja maior, mas de todos os casos conhecidos a inviabilidade da 

concessão foi sempre por outras questões de índole individual, ou seja, por exemplo no 

caso dos Biscoitos foi porque o concessionário concorreu e conseguiu ficar no setor 

público, no caso das Lajes, quando a anterior concessionária terminou a concessão, foi 

por essa matéria e, no caso da Fonte do Bastardo, foi também pelo mesmo motivo pelo 

que quando as pessoas terminam a concessão vão ao encontro de outros desafios e de 

outras questões. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu ainda que, em regra, ao nível do projeto 

empresarial, quando acontecem não são projetos de médio ou longo prazo, ou seja, são 

situações que acontecem em alturas específicas. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a sua questão não é essa, pois existem três 

tipos, ou seja, os privados, as IPSS e estas pessoas que são concessionários destes 

espaços municipais. Os privados cobram o valor que entendem ser rentável do seu 

espaço, as IPSS conseguem ir buscar outro tipo de fundos para amortizar o encargo para 

as famílias, os concessionários dos espaços da Câmara que têm um valor fixado por 

criança, que não podem ultrapassar, não têm outro tipo de apoios, e depois têm de 

suportar os encargos de funcionamento da orgânica, pelo que vão ter uma rentabilidade 

muito menor, sendo que essa razão torna o negócio das concessões dos espaços 

municipais menos atrativo do que os outros e pode estar na origem de haver menos 

interessados em concorrer. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, neste momento, a creche e atl dos Biscoitos, 

vive o seu período de maior rentabilidade, em termos de rentabilidade 

económica/financeira, considerando o número de utentes que tem e as despesas que tem.  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/04) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 20 de fevereiro do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

Martins, 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 pôde estar presente na reunião do dia 17 de fevereiro de 2020, pelo que será 

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

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

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

 

 

 -------- (02/04) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 11 de fevereiro em curso, do Sr. Presidente da Câmara 

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

vigor, o gozo de 2 dias de férias, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020. ---------------------   

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

 

 

 -------- (03/04) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 11 de fevereiro corrente, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 1 dia de férias, no dia 14 de fevereiro. -----------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/04) CRIAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PROTEÇÃO CIVIL DOS 

BISCOITOS – PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 

CIVIL DA PRAIA DA VITÓRIA – COMUNICAÇÃO AO EXM.º SR. 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DOS BISCOITOS: -----------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara, o ofício n.º S-

CMPV/2020/165, datado de 11 de fevereiro em curso, deste Município, dirigido ao 

Exm.º Sr. Presidente da Junta de Freguesia dos Biscoitos, do seguinte teor: ----------------  
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 -------- “O Decreto-Lei n.º 44/2019, 1 de abril, concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da proteção civil, nomeadamente 

com um enfoque significativo no patamar local e muito em particular ao nível das 

freguesias, dada a sua proximidade aos cidadãos e o conhecimento das vulnerabilidades 

da sua área territorial. Prevê, ainda, a criação de Unidades Locais de Proteção Civil nas 

freguesias, enquanto fórum de excelência para, na sua área geográfica, em articulação 

com os serviços municipais de proteção civil, promoverem a concretização das ações 

fixadas pelas juntas de freguesia. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, a Junta de Freguesia dos Biscoitos deliberou a criação de uma 

Unidade Local de Proteção Civil, definindo os objetivos fundamentais, que foram 

aprovados por unanimidade na Assembleia de Freguesia, do dia 10 de dezembro, com a 

inserção na redação final do parecer vinculativo da Comissão Municipal de Proteção 

Civil da Praia da Vitória (CMPCPV), nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do 

diploma supramencionado. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, o documento justificativo para a criação da Unidade Local de 

Proteção Civil dos Biscoitos foi analisado previamente pelos representantes com 

assento na CMPCPV, cabendo informar V. Ex.ª que o parecer da Comissão é favorável, 

conforme anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se informa que, os pareceres prévios emitidos pelos representantes da 

CMPCPV podem ser consultados no gabinete do Serviço Municipal de Proteção Civil 

da Praia da Vitória desta Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é o objetivo da Unidade Local de 

Proteção Civil, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que a Unidade Local 

funciona, praticamente, como os clubes de proteção civil das escolas, que pode ter de 

envolver um enfermeiro, um médico, um bombeiro, as pessoas da freguesia, em vários 

pontos em termos geográficos, que possam cooperar com a Junta de Freguesia e com o 

Serviço Municipal de Proteção Civil, em termos de proteção civil. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que a criação desta Unidade, acima de tudo, 

vai dar um caráter formal a questões que a Freguesia entenda dar opinião sobre matérias 

de proteção civil, o que é sempre importante. ----------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/04) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/267, datada de 12 de fevereiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as Juntas de Freguesias constituem um forte aliado na 

prossecução de políticas de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

populações, assim como, do desenvolvimento harmonioso do Concelho da Praia da 

Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e 
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pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com 

o aviso 1152/2018, de 24 de janeiro de 2018, assim como, o aditamento, retificação e 

alteração ao Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do concelho da 

Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 1902/2020, de 4 de 

fevereiro de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea o) 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, a atribuição de apoios de 

natureza financeira no valor total de € 128.642,00 (cento e vinte oito mil seiscentos e 

quarenta e dois euros) e de apoios de natureza não financeira, com base no relatório da 

Comissão de Análise das Candidaturas em anexo e a minuta de Contrato-Programa 

anexa, ambos parte integrante da presente proposta, consubstanciado nos seguintes 

apoios, para o presente ano: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Apoios de Natureza Financeira: ------------------------------------------------------  

 -------- Junta de Freguesia da Agualva ao abrigo da: -----------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para financiar parte da festa 

etnográfica que a Junta de Freguesia pretende levar a cabo no início do outono. -----------  

 -------- Junta de Freguesia dos Biscoitos ao abrigo da: ----------------------------------------  

 --------  - Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

requalificação do cemitério, nomeadamente, ampliação da rede de canalização para criar 

vários pontos de água ao nível dos três talhões, pintura dos muros e reparação e pintura 

do portão; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais e turísticas na freguesia dos Biscoitos.-------------------------------------  

 -------- Junta de Freguesia do Cabo da Praia ao abrigo da:----------------------------------  

 --------  - Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

requalificação do cemitério; -------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea c) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para obras de 

requalificação de manutenção de vários espaços públicos na freguesia do Cabo da Praia;  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais na freguesia do Cabo da Praia. ----------------------------------------------  

 -------- Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo ao abrigo da: ----------------------------  

 --------  - Alínea c) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para reparação e 

requalificação de muros de sustentação da estrada junto a margens de ribeiras em 

caminhos municipais;---------------------------------------------------------------------------------   

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais e turísticas na freguesia da Fonte do Bastardo. ---------------------------  

 -------- Junta de Freguesia das Fontinhas ao abrigo da: --------------------------------------  

 --------  - Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

beneficiação do cemitério da freguesia, nomeadamente, reparação e pintura dos portões, 

requalificação dos espaços verdes e pintura do cemitério; --------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais e turísticas na freguesia das Fontinhas. ------------------------------------  

 -------- Junta de Freguesia do Porto Martins ao abrigo da: ----------------------------------  

 --------  - Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

requalificação do cemitério do Porto Martins; ----------------------------------------------------  

 --------  - Alínea c) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para investir em projetos 

de interesse público; ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais e turísticas na freguesia do Porto Martins. --------------------------------  

 -------- Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras ao abrigo da: 

 --------  - Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

requalificação do cemitério das Quatro Ribeiras; ------------------------------------------------  

 --------  - Alínea c) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para requalificação do 

património edificado da freguesia, assim como, conservação de muros e margens de 

ribeiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais e turísticas na freguesia das Quatro Ribeiras. -----------------------------  

 -------- Junta de Freguesia de Santa Cruz ao abrigo da: --------------------------------------  

 --------  - Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

manutenção e melhoramento da infraestrutura “Crematório da Ilha Terceira”; -------------  

 --------  - Alínea c) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para a realização de projeto 

de interesse público, nomeadamente, criação de um espaço lúdico de contemplação e de 

interação no espaço anexo ao Estádio Municipal; ------------------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais, nomeadamente, potenciação do chafariz e pias das Amoreiras. -------  

 -------- Junta de Freguesia de São Brás ao abrigo da: -----------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais e turísticas na freguesia de São Brás, nomeadamente, Dia da 

Freguesia de São Brás. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Junta de Freguesia da Vila das Lajes ao abrigo da: ----------------------------------  

 --------  - Alínea a) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 2.642,00 para obra do Parque 

Lúdico Infantil da Vila das Lajes; ------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades culturais e turísticas na freguesia da Vila das Lajes. --------------------------------  

 -------- Junta de Freguesia da Vila Nova ao abrigo da: ---------------------------------------  

 --------  - Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

requalificação do cemitério da Vila Nova, nomeadamente, normalização dos alicerces 

das sepulturas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea d) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 

recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Alínea e) do n.º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 

atividades de cariz cultural na freguesia da Vila Nova. -----------------------------------------  

 -------- 2. Apoios de Natureza não financeira: -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória fixa a atribuição de apoios de natureza 

não financeira, a cada Junta de Freguesia do Concelho da Praia da Vitória que solicitou 

apoio nos termos do artigo 5.º, na dotação de 500€ (quinhentos euros). A gestão é 

realizada em função do solicitado pela Junta de Freguesia e gerido pela Vereadora com 

a competência delegada.” ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente salientou que o total dos apoios 

desta proposta é no montante de cento e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e dois 

euros, nos termos dos regulamentos aprovados. --------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/04) ATRIBUIÇÃO DOS LOTES DO BAIRRO DAS PEDREIRAS - 

VILA DAS LAJES – ASSUNÇÃO DE DESPESAS COM OS EMOLUMENTOS 

DAS ESCRITURAS E REGISTOS DE LOTES - PROPOSTA: --------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/272, datada de 12 de fevereiro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que esta Câmara está a proceder à legalização do denominado 

Bairro das Pedreiras, situado na Vila das Lajes; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que pretende proceder à atribuição dos respetivos lotes de acordo 

com o Regulamento Municipal para Atribuição dos Lotes do Bairro das Pedreiras - Vila 

das Lajes; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que fazia parte do acordo entre as partes, que o Município da 

Praia da Vitória assumiria o pagamento dos emolumentos das escrituras de compra e 

venda e respetivos registos prediais; ---------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando ainda que compete à Câmara Municipal conceder apoios nos 

termos da alínea u), do n.º1, do artigo 33º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro; -------------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal delibere, assumir a despesa com os 

emolumentos das escrituras e registos dos lotes número 6, 7, 8, 10, 12 e 13 do alvará de 

loteamento n.º 1/2019, no valor total de € 4 067,60, a título de apoio nos termos do 

normativo acima referido, e aprovar a minuta do contrato programa, que se encontra 

anexo à presente proposta.” --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que como alguns lotes já estão 

em condições para se fazer a escritura, esta proposta visa apoiar os custos referentes às 

escrituras. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se todas as pessoas já podem assinar as suas 

escrituras, tendo o senhor Presidente respondido que nem todos os lotes estão em 

condições de se avançar para a escritura, esta proposta visa apoiar apenas as escrituras 

destes lotes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou ainda para quando se prevê avançar para as 

infraestruturas, tendo o senhor Presidente respondido que está previsto para o final de 

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

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

 

 

 -------- (07/04) PROPOSTA – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS COMUNS PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA 

DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO: ------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/239, datada de 11 de fevereiro em curso, do 

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

 -------- “Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2020 aprovado pela 

Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2019, torna-se necessário ocupar os postos 

de trabalho nas categorias abaixo mencionadas, através de procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - 5 Assistentes Técnicos – em que 2 ficarão afetos à Divisão de Planeamento 

Estratégico e Relações Externas; 2 afetos à Divisão Administrativa e Jurídica e 1 afeto à 

Divisão de Infraestruturas e Logística; -------------------------------------------------------------  

 -------- - 20 Assistentes Operacionais – 15 dos quais a ficarem afetos à Divisão de 

Infraestruturas e Logística, distribuídos do seguinte modo: 2 na área funcional de 

coveiro, 2 na área funcional de jardineiro, 4 na área funcional de auxiliar dos serviços 

gerais, 3 na área funcional de cantoneiro, 1 na área funcional de canalizador, 1 na área 

funcional de condutor de pesados, reboque, coletivos e operador de máquinas, 1 na área 

funcional de eletricista e 1 na área funcional de pedreiro. Os restantes 5 Assistentes 

Operacionais ficarão afetos à Divisão de Recursos Humanos e Financeiros, distribuídos 

da seguinte forma: 4 na área funcional de auxiliar dos serviços gerais e 1 na área 

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

 -------- - 1 Técnico Superior – área funcional de direito – a ficar afeto à Divisão 

Administrativa e Jurídica; ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- - 1 Técnico Superior – área funcional de economia, gestão, fiscalidade ou 

contabilidade – a ficar afeto à Divisão Recursos Humanos e Financeiros; -------------------  

 -------- - 1 Técnico Superior - – área funcional de arquitetura – a ficar afeto à Divisão 

Investimentos e Ordenamento do Território. ------------------------------------------------------  

 -------- A necessidade de ocupar estes postos de trabalho prende-se com a falta de 

recursos humanos nas referidas Divisões. ---------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que não existe reserva de recrutamento constituída nesta Câmara 

Municipal que permita a ocupação dos postos de trabalho pretendidos, nos termos 

previstos no artigo 30º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, proponho, nos termos 

do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a abertura dos procedimentos 

concursais comuns com vista às contratações acima referidas. --------------------------------   

 -------- Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30º da já referida Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, os recrutamentos iniciar-se-ão entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, sendo que em caso de impossibilidade de 

ocupação do posto de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores sem 

relação jurídica de emprego público. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que o júri dos procedimentos concursais supramencionados seja 

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

 -------- 5 Assistentes Técnicos: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Carlos Filipe Leal da Rocha - Chefe de Divisão de Recursos Humanos e 

Financeiros (que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); -  

 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1º - Maria da Conceição Leal de Lima – Chefe de Divisão Administrativa e 

Jurídica – (que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – 

Rui Emanuel Branco Messias – Chefe de Divisão de Planeamento Estratégico e 

Relações Externas); -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 

Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 

impedimentos pelo 2º vogal suplente – João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor 

Carvalho – Técnico Superior). ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 20 Assistentes Operacionais: -------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Madail Denise Ormonde Ávila - Chefe de Divisão de Infraestruturas e Logística 

(que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------  

 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1º - Carlos Filipe Leal da Rocha - Chefe de Divisão de Recursos Humanos e 

Financeiros (que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente 

– Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes – Técnico Superior); --------------------------------  

 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 

Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 

impedimentos pelo 2º vogal suplente – Paulo Sérgio Lemos Martins – Assistente 

Técnico).------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 1 Técnico Superior – área funcional de direito: --------------------------------------  

 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Maria da Conceição Leal de Lima - Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica 

(que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------  

 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1º - João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor Carvalho – Técnico Superior – 

(que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Márcia 

Kelly Leal Carvalho Alves – Técnico Superior); -------------------------------------------------  

 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 

Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituído nas suas faltas e 

impedimentos pelo 2º vogal suplente – Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes – 

Técnico Superior). ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 Técnico Superior – área funcional de economia, gestão, fiscalidade ou 

contabilidade:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Carlos Filipe Leal da Rocha - Chefe de Divisão de Recursos Humanos e 

Financeiros (que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); -  

 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes - Técnico Superior – (que será 

substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Ricardo Jorge 

Peixoto Toste – Técnico Superior); ----------------------------------------------------------------  

 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 

Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 

impedimentos pelo 2º vogal suplente – Ana Catarina Leal Aguiar – Técnico Superior). --  

 -------- 1 Técnico Superior – área funcional de arquitetura: -------------------------------  

 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Manuel Adriano Maurício Ortiz - Chefe de Divisão de Investimentos e 

Ordenamento do Território (que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º 

vogal efetivo); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - Vanda Laurémia Meneses de Oliveira Aguiar - Técnico Superior – (que será 

substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Rita Lemos Borges 

– Técnico Superior); ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 

Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 

impedimentos pelo 2º vogal suplente – Maura Andreia da Silva Aguiar – Técnico 

Superior).” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou, neste momento, qual é o número de 

trabalhadores no quadro de pessoal da Câmara, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que são cerca de centro e setenta e dois trabalhadores. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se alguns dos trabalhadores que já se 

encontram em funções no Município podem concorrer a estas vagas e se existe alguma 

prioridade interna, tendo o senhor Presidente respondido que, de acordo com a 

legislação em vigor, não pode haver prioridade para quem já está em funções, sendo que 
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só no caso de já ter relação jurídica de emprego público e tendo positiva no exame é que 

tem prioridade em relação a quem não tenha relação jurídica de emprego. ------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (08/04) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA TRANSPORTE 

DE CONTENTOR PARA CABO VERDE: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/235, datada de 11 de fevereiro corrente, do Vereador 

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

 -------- “A AIPA – Associação dos Imigrantes dos PALOP nos Açores, através da Sra. 

Inês Pereira Furtado, Cabo Verdiana, residente nesta ilha já há vários anos, solicita o 

apoio do Município para suportar os encargos com o envio de 1 contentor, contendo 

bens que ao longo do ano angaria, para Cabo Verde. --------------------------------------------  

 -------- Considerando tratar-se de uma atividade com carácter solidário; ---------------------  

 -------- 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 a entidade em causa tem a sua situação tributária regularizada 

nesta data, conforme documento que consta no Setor Financeiro e Tesouraria; -------------  

 -------- Proponho para o efeito e nos termos do disposto na alínea u), do nº 1 do artigo 

33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio em espécie, 

assumindo o valor de 3.943,20€ (três mil, novecentos e quarenta e três euros e vinte 

cêntimos), ao transitário J.A. Bettencourt, mediante celebração do respetivo contrato 

programa com a AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores.” ----------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (09/04) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/252, datada de 12 de fevereiro 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; -------------------------------------  
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 -------- Considerando que o agregado familiar em análise não reúne todos os critérios 

cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; ---------------------------  

 -------- 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 março 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. ------  

 

 

 -------- (10/04) 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/2020/250, datada de 12 de fevereiro 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; -----------------------------------  

 -------- 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 março de 

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

 

 

 -------- (11/04) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: -------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/269, datada de 12 de fevereiro em curso, do 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 

e/ou em espécie, de caráter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que foram verificadas as condições de acesso definidas pelo artigo 

3º desse regulamento;---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o apoio solicitado foi enquadrado de acordo com o previsto 

pelos artigos 6º, 8º e 14º do mesmo regulamento; ------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos citados, do Regulamento de 

Fundo de Emergência Social, que a Câmara Municipal delibere aprovar as atribuições 

descritas em quadro anexo, com efeitos a partir de 1 de março 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 causa. --------  

 

 

 -------- (12/04) PROPOSTA DE CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE 

LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE DOIS MILHÕES E TREZENTOS 

MIL EUROS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/254, datada de 12 de fevereiro em curso, do Sr. 

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

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

 -------- 1) A Lei nº 73/2013 de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais – inscreve no nº 1 do artigo 51º que os 

empréstimos de medio e longo prazo podem ser contraídos para aplicação em 

investimentos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2) A referida Lei consagra no nº 3 do artigo 51º que os empréstimos de medio e 

longo prazo tem um prazo de vencimento adequado à natureza das operações que visam 

financiar, não podendo ultrapassar os vinte anos; ------------------------------------------------  

 -------- 3) A mesma Lei não fixa limites ao endividamento bancário, segmentados em 

curto e em médio e longo prazo, antes fixando, no seu artigo 52º um conceito de divida 

total; --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O nº2 do art.º 71º da Lei nº 71/2018 (OE2019) (Anexo 1) diz que “Em 2019, 

mediante parecer conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e das autarquias locais, a percentagem a que se refere a alínea b) do n.º 3 do 

artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, pode ser 

alargada até 60 %, exclusivamente para efeito da aquisição de prédios rústicos com 

vista à legalização do bairro americano de Santa Rita.” ---------------------------------------  

 -------- Segundo o parecer orçamental constante na Informação 

nº9286/DSAFP/DSAFP/2019 da DGO (Anexo 2) “O pedido do Município da Praia da 

Vitória para que lhe seja concedida autorização para atingir a percentagem máxima de 

60% de redução da margem disponível face ao limite de endividamento municipal 

enquadra-se no nº2 do artº71º da Lei do OE2019, relativo aos auxílios no âmbito 

legalização do bairro americano de Santa Rita. -------------------------------------------------  

 -------- Os impactos orçamentais desta operação no saldo orçamental serão os que 

decorrem do aumento do investimento no montante da despesa com a aquisição dos 

imóveis, a que acrescem os custos associados aos juros do empréstimo que a Câmara 

pretende contrair, com impacto até à maturidade do mesmo. No que respeita à dívida, 

esta operação resultará num aumento da dívida pública na ótica de Maastricht na 

dimensão do empréstimo contratado. Tendo em conta a informação disponível, o 

impacto orçamental associado ao aumento do limite ao endividamento em questão, se 

utilizado na sua totalidade, será de cerca de 2,7 milhões de euros.” -------------------------  

 -------- Na ficha do Município do 4º trimestre de 2019 emitida pela DGAL (Anexo 3), o 

valor apresentado como margem disponível por utilizar é de -163.294€. Este valor foi 

calculado com a margem de 20% referida na alínea b) do nº 3 do art.º 52º da Lei nº 

73/2013 e não com os 60% referidos no nº 2 do art.º 71º da Lei nº 71/2018 (OE2019) 

(Anexo 4). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4) Quando os investimentos a financiar ultrapassem 10% das despesas de 

investimento previstas no orçamento do exercício em curso o que, nos termos do n.º 2 

do artigo 51º do RFALEI, implica que sejam submetidos, independentemente da sua 

inclusão no plano plurianual de atividades, a discussão e a autorização prévia da 

assembleia municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea ccc) nº1 do artigo 33º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter a discussão e a autorização 

prévia da Assembleia Municipal: -------------------------------------------------------------------  

 -------- 1) A contração de financiamento de longo prazo, até valor de 2.300.000,00€ 

(dois milhões e trezentos mil euros), pelo período de 20 (vinte) anos, para financiar os 

seguintes investimentos, de acordo com o n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Rede Viária 20/21 – 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil euros); -------  

 -------- b) Edifício da Câmara Municipal – 500.000,00€ (quinhentos mil euros); -----------  

 -------- c) Escolas do 1º Ciclo – 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros); ----------------  

 -------- d) Reabilitação de habitação social municipal – 150.000,00€ (cento e cinquenta 

mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2) Aprovar os termos do convite a apresentar às instituições bancárias, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- a) A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões e 

outros custos, não sendo aceites comissões de imobilização; ----------------------------------  

 -------- b) O empréstimo deverá ser reembolsado em amortizações constantes de capital, 

com vencimentos mensais; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Pagamento de juros mensal; -------------------------------------------------------------  

 -------- d) Período de utilização de capital de 24 meses; ----------------------------------------  

 -------- e) Período de carência de amortização de 24 meses; -----------------------------------  

 -------- 3) A composição da comissão de abertura e análise das propostas da seguinte 

forma:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a. Carlos Rocha -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b. Sandra Nunes ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c. Ricardo Toste ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d. Ana Aguiar (suplente) --------------------------------------------------------------------  

 -------- e. Manuela Nunes (suplente).” -------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a este ponto o senhor Presidente recordou que este é o único 

empréstimo previsto, na perspetiva do executivo, a ser contratualizado neste mandato, 

apesar do endividamento, e conforme estava previsto no orçamento para o ano de dois 

mil e vinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que mesmo contratualizando este empréstimo, de dois milhões e 

trezentos mil euros, à data de trinta e um de dezembro, ou seja, mesmo com as 

amortizações que tenham sido feitas a partir dessa data, o Município ficaria com uma 

capacidade de endividamento, neste ano, em mais de trezentos mil euros. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o que vai ser feito nas escolas do primeiro 

ciclo, com este valor, ou quais são as obras em curso que vão ser financiadas por este 

empréstimo, tendo o senhor Presidente respondido que o que está previsto são novos 

investimentos na rede escolar, nomeadamente ao nível de coberturas e infiltrações dos 

edifícios que necessitam de maior intervenção. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quais são os edifícios escolares abrangidos, 

ao que o senhor Presidente respondeu que, para já, não tem de identificar essa matéria, 

porquanto, só quando se fizer o lançamento dos concursos é que isso será definido 

mediante os cadernos dos concursos mas isso é outra matéria, sendo que a decisão de 

contratualizar será no âmbito do que estava previsto no Plano e Orçamento de 

intervenções nessas escolas, e que o mesmo acontece em relação à rede viária, 

porquanto este é um empréstimo que só deverá ser utilizado e mobilizado, mais ou 

menos, daqui a um ano, pelo que não se pode identificar a escola em concreto e daqui a 

um ano haver outras prioridades. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o que o senhor Presidente está a dizer é 

que está a ser aprovado um empréstimo de cento e cinquenta mil euros, para aplicar nas 

escolas do primeiro ciclo, mas que não se sabe em que escolas será aplicado, ao que o 

senhor Presidente respondeu que grande parte desse valor, conforme está previsto no 

Orçamento da Câmara, com cerca de noventa mil euros, se destina à ampliação da 

escola do Cabo da Praia, sendo que o restante é para investimentos no parque escolar, e 

esta é uma matéria ao nível da contratação de cada um dos investimentos, em que hoje 
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há uma lista de prioridades de escolas que pode não ser a mesma lista de prioridades 

daqui a um ano. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, o senhor Presidente que a Câmara tem sempre a sua equipa a 

trabalhar nas escolas, pelo que, caso tenha a capacidade e consiga responder às 

intervenções, não vai esperar pelo empréstimo para o fazer. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que pelo que depreendeu das palavras do senhor 

Presidente, o que está em questão é fixar com o crédito de cento e cinquenta mil euros 

para investir naquilo que for necessário em determinada altura, ou seja, está a ser 

contratualizado um empréstimo sem se saber exatamente onde é que se vai gastar esse 

montante, tendo o senhor Presidente esclarecido que os dois milhões e trezentos mil 

euros vão ser aplicados nestas questões, porquanto até se podia apresentar uma proposta 

a dizer que o empréstimo de dois milhões e trezentos mil euros era para ser aplicado em 

investimentos municipais. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu, ainda, o senhor Presidente que a questão levantada pelo senhor 

Vereador é feita no âmbito da contratação de cada uma das empreitadas que são 

lançadas, portanto, são duas matérias distintas. Quando chegar à altura certa será 

presente a reunião de Câmara a abertura dos concursos. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quais são as escolas que, neste momento, 

estão a necessitar de intervenção ao nível de investimento, tendo o senhor Presidente 

respondido que a única escola que não necessita de intervenção é a escola da Vila Nova, 

que foi a última ser alvo de intervenção por parte da Câmara Municipal, sendo que 

regularmente a Câmara intervém nesses edifícios. -----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou referindo que quando estiver libertado o 

montante do empréstimo para fazer essas intervenções, conforme o tempo e o modo que 

elas aconteçam, porque até essa altura muito pode acontecer, quer ao nível de 

reabilitação de habitação social, das escolas do primeiro ciclo, do edifício da Câmara 

Municipal ou da rede viária, nessa altura é que será submetido a reunião de Câmara. Por 

essa razão, é que a própria lei define que o processo tem de ser submetido, por duas 

vezes, ao crivo do Tribunal de Contas, ou seja, o processo de empréstimo é submetido 

ao Tribunal de Contas e depois o processo das empreitadas também é submetido ao 

Tribunal de Contas e, nessa altura, é que são definidos os locais onde serão feitas as 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que quando o senhor Presidente diz que não é 

possível prever quais as escolas que vãos ser intervencionadas é o mesmo que se 

perguntar quais são as estradas onde vão ser aplicados um milhão e quinhentos mil 

euros, ao que o senhor Presidente respondeu que não sabe quais são as estradas, tendo 

esclarecido que, atualmente, há uma previsão daquilo que é prioritário, mas não quer 

dizer que essa ordem de prioridade seja a mesma daqui a um ano. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual é a necessidade da Câmara em 

contratualizar cento e cinquenta mil euros para escolas, cento e cinquenta mil euros para 

a reabilitação de habitação social municipal, ou seja, porque é que isso não sai dos 

fundos próprios do Município, ao que o senhor Presidente respondeu que os Vereadores 

do Partido Social Democrata dizem que o executivo não tinha capacidade de 

investimento, propuseram reduzir a receita, em simultâneo pretendem aumento de 
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investimento, para além disso, as matérias que constam desta proposta habitualmente, 

no anterior quadro comunitário, eram cofinanciadas e não exigiam esforço da Câmara 

Municipal, designadamente a habitação social, a reabilitação das escolas, até mesmo o 

edifício da Câmara Municipal, faltando apenas o parque desportivo que não consta na 

proposta, que antes era cofinanciado, apesar de haver expetativa que venha a ser 

financiado no próximo quadro comunitário. ------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que há necessidade de fazer 

investimentos nestas matérias, que são investimentos no ativo municipal pelo que, 

naturalmente, há necessidade de recorrer a este empréstimo de médio e longo prazo. -----  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde explicou que as receitas correntes são para despesas 

correntes, as receitas de investimento, no caso dos empréstimos, são para os 

investimentos, o que não quer dizer que não se utilize alguma receita corrente para 

investimento, mas isso já se faz no dia-a-dia. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges salientou que, num caso pessoal, a pessoa necessita de 

uma determinada quantia e vai pedir essa quantia, neste caso vai ser contratualizado um 

empréstimo de dois milhões e trezentos mil euros, mas não se sabe quando é que se vai 

gastar, nem quanto é que se vai gastar, tendo o senhor Presidente esclarecido que na 

proposta constam as áreas de investimento. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a sua questão é saber como é que a Câmara 

não tem capacidade para ter cento e cinquenta mil euros a fim de investir no parque 

escolar, tendo o Vereador Tiago Ormonde referido que se assim fosse a Câmara também 

não tinha capacidade para ter um milhão e quinhentos mil euros para a rede viária. -------  

 -------- No que se refere à rede viária o Vereador Rui Espínola disse que esta é uma 

necessidade, sendo que o cidadão comum o que pretende é ter a sua estrada asfaltada e o 

seu problema resolvido, no entanto, os Vereadores do Partido Social Democrata 

discordam da estratégia da rede viária que, no seu entender, deveria ser assumida com 

fundos próprios do Município, considerando que não se pode estar constantemente a 

contrair empréstimos desta monta, em rede viária, até porque o prazo da rede viária não 

leva vinte anos, pelo que será mais um ónus que vai cair sobre os munícipes. Assim, e 

relativamente a esta matéria defendem que não concordam com a estratégia que é 

utilizada neste momento, mas consideram que os investimentos são importantes e que 

têm de ser feitos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde perguntou se os investimentos são necessários então 

como é que é feito o seu pagamento, tendo o Vereador Rui Espínola respondido que tem 

de se encontrar uma forma no orçamento municipal para fazer face a esses 

investimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que quando se fala em investimentos na rede viária, 

não quer dizer que não se faz nada em rede viária, porque só para este ano, em 

empreitadas de asfalto quente, está prevista uma empreitada de cento e setenta a cento e 

oitenta mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a investimentos de grande monta o senhor Presidente realçou 

que não é possível fazer de outra forma. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que outras câmaras municipais têm optado por 

fazer investimentos anuais em rede viária, não nos valores em causa nesta proposta, mas 
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de cerca de trezentos ou quatrocentos mil euros anuais, e não têm a necessidade de 

recorrer a empréstimos para rede viária, ou seja, têm feito os investimentos aos poucos, 

mas esta não foi a opção deste Município. Como não concordam com a estratégia do 

Município, nesta matéria, vão abster-se na votação. ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, por um lado, os Vereadores do Partido Social 

Democrata entendem que há necessidade de aumentar a receita porque havia uma dívida 

que era supostamente brutal e que ia causar um aumento brutal de impostos, isso não 

aconteceu, porquanto o Município fixou a taxa do IMI – Imposto Municipal sobre 

Imóveis – no mínimo possível, e eliminou a taxa da derrama; por outro lado, querem o 

aumento de investimento sem recorrer a financiamento e sem recorrer a fundos 

comunitários. Assim, não compreendem como é possível pagar o investimento e onde 

se vai buscar a receita, caso seja para comparar com outros municípios que têm feito 

grandes empreitadas, por exemplo, em São Miguel todas as Câmara vão aplicar a taxa 

turística e outros ainda aplicam a taxa de derrama. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que só é possível falar em endividamento 

quando se tiver a consolidação de todo o património municipal, situação que, até ao 

momento, ainda não aconteceu, por exemplo, o Pavilhão do Porto Martins que, um dia, 

ainda vai ser consolidado como património municipal. -----------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a estratégia dos Vereadores do PSD não é esta mas sim 

que, aos poucos e poucos, se vá gastando de forma objetiva, de forma clara e de forma a 

que se consiga colmatar as prioridades, sendo que o investimento na rede viária tem de 

ser investimento anual, feito aos poucos, colmatando aquilo que existe, para não se 

onerar mais os munícipes. Como discordam da forma como está a ser feito vão abster-se 

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

 -------- O senhor Presidente referiu que então, há um ano atrás, quando se iniciou esta 

discussão, os Vereadores do PSD diziam que a dívida era insustentável e que para pagar 

essa dívida as receitas não eram suficientes pelo que ia haver um aumento de impostos. 

Agora, os Vereadores do PSD dizem que mesmo com a dívida que era impossível 

pagar, libertava-se meios para fazer obras, sem recorrer a empréstimos. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que a questão do endividamento da Câmara 

não se distingue da questão do endividamento do Município, pelo que, o endividamento 

da Câmara tem vindo a cair, porque se é amortizado o endividamento e não são 

contraídos novos empréstimos, obviamente o endividamento diminui. -----------------------  

 -------- Referiu ainda que este contrato de empréstimo só é possível porque há, 

exatamente, o excecionamente da questão de Santa Rita, caso assim não fosse, nem era 

possível contratar o empréstimo com este valor. -------------------------------------------------  

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

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos do 

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (13/04) OLDEMIRO TOSTE IMOBILIÁRIA, LDA. – SOLICITAÇÃO DE 

UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO: ----------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 4 de fevereiro corrente, de Maria Assis da Silva Costa 

Toste, em representação da empresa Oldemiro Toste Imobiliária, Lda, com sede na 

Canada da Faneca, n.º 4, freguesia de Cabo da Praia, deste Concelho, solicitando de 

acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de Estacionamento 

Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, um lugar de estacionamento reservado, em 

frente ao prédio da imobiliária supramencionada, sita na rua Dr. Sousa júnior, n.º 18, 

freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, o mais breve possível até final ao final do ano 

de 2020, pretendendo fazer o pagamento mensalmente por transferência bancária. --------  

 -------- Informação datada de 5 de fevereiro em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Oldemiro Toste Imobiliária, Lda, representada pela Senhora Maria Assis da 

Silva Costa Toste, vem requerer a esta Câmara Municipal autorização para obter um 

lugar de estacionamento reservado em frente ao prédio da imobiliária sita na rua 

Dr. Sousa Júnior, nº18, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, até ao final de 2020. -  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória poderá atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o 

artigo 1º do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da 

Vitória, que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, desde que esse número 

de lugares não exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos 

do artigo 7º do já citado Regulamento. ------------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo que de acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl 

Ávila, o mesmo encontra-se em condições de ser deferido uma vez que não 

ultrapassa, a cota de 10% do estacionamento na zona.  Deverá o referido pedido 

ser presente a reunião camarária e posteriormente dar-se conhecimento á Divisão 

de Gestão de Infra estruturas e Logística para proceder à instalação da sinalização 

e delimitação dos espaços.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de um lugar 

de estacionamento reservado, conforme requerido, nos termos e fundamentos da 

informação técnica datada de 5 de fevereiro corrente, do Setor de Atendimento a 

Munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (14/04) PROCESSO N.º 01/2019/48 – TERPRAIA, CONSTRUÇÕES LDA – 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS – SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS: ----------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de fevereiro corrente, de Terpraia, Construções Lda, 

solicitando a isenção do pagamento das taxas relativas ao Processo n.º 01/2019/48, uma 

vez que a obra referente ao prédio em causa se localiza no centro histórico da Cidade, 

ao abrigo da alínea l), do n.º 1, do art.º 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas da Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 7 de fevereiro em curso, da Secção de Obras Particulares – 

Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
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 -------- “Serve a presente para informar que, no âmbito do pedido de licenciamento de 

construção de edifício de apartamentos, sito na Rua da Graça, freguesia de Santa Cruz, 

vem a Terpraia Construções, Lda solicitar a V. Ex.ª a isenção do pagamento de todas as 

taxas referentes ao processo anteriormente mencionado, ao abrigo da alínea l), do n.º 1, 

do artigo 6.º, Regulamento Municipal de taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim e uma vez que se trata de uma obra no centro histórico da cidade pode o 

presente pedido ser remetido a Reunião de Câmara para autorização. ------------------------  

 -------- Mais se informa que o mesmo solicita que seja ressarcido das taxas já pagas, 

pela Licença de Construção: 5.799.09€, bem como da Ocupação da Via Pública: 

31.94€.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

de todas as taxas referentes ao processo n.º 01/2019/48, bem como o ressarcimento 

das taxas já pagas, conforme requerido e nos termos e fundamentos da informação 

técnica datada de 7 de fevereiro em curso, da Secção de Obras Particulares – Setor 

de Atendimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

assinada pelo Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


