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ATA Nº 16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia 

Brito Nunes, em substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Maria José 

Machado da Rocha Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa e Raquel Lemos 

Borges. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na Academia de 

Juventude e das Artes da Ilha Terceira, desta Cidade, reuniu a Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os 

Vereadores Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Maria José Machado da Rocha 

Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente informou que, considerando que 

este ano e em virtude das ações e medidas de prevenção adotadas face ao 

desenvolvimento da pandemia de Coronavírus/COVID-19, não foi possível realizar as 
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presidências abertas em todas as freguesias do concelho, estando em falta nove 

freguesias, tem a intenção de, no início do mês de setembro, retomar essa prática, 

realizando-se três reuniões camarárias mensais, pelo que perguntou qual o dia da 

semana que sugeriam para esse efeito, tendo o Vereador Rui Espínola sugerido que 

fosse à segunda-feira. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou a razão pela qual a Prainha não tinha, 

este ano, disponibilizado uma cadeira anfíbia tendo em conta que, no ano passado, foi 

disponibilizado esse serviço, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que a 

disponibilização dessa cadeira tem de ser previamente agendada. ----------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que levantava esta questão porque foi 

abordada por uma pessoa que lhe disse ter requerido esse serviço junto do contacto 

disponível e que lhe haviam respondido que a cadeira tinha sido cedida ao CAD – 

Centro de Apoio à Deficiência, tendo o senhor Presidente respondido que, 

provavelmente, no dia indicado, a cadeira estava cedida ao CAD, sendo que o serviço 

que existia o ano passado, ao nível das praias acessíveis, é igual ao deste ano. -------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que o CAD tem uma cadeira nova, que 

foi oferecida há um ano. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu ainda que, quando a questão lhe foi 

levantada, consultou o sítio do Município relativo a esse serviço, tendo constatado que a 

Prainha não estava incluída nas três praias acessíveis com disponibilidade de cadeira 

anfíbia, designadamente Porto Martins, Riviera e Praia Grande, sendo que a pessoa que 

lhe levantou a questão tinha a ideia de que bastava, simplesmente, requerer a cadeira e 

que esta era disponibilizada para qualquer praia acessível, o que já acontecia no ano 

passado na Prainha mas que, este ano, foi dada esta informação.------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que a cadeira está 

disponível, sendo necessário fazer, previamente, a marcação para a sua utilização e que, 

provavelmente, nesse dia em concreto, estava disponibilizada ao CAD. ---------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio dizendo que, na reunião camarária do 

passado dia treze de julho, aquando da aprovação da empreitada de pavimentação de 

sobras de estrada no Concelho, os Vereadores do Partido Social Democrata solicitaram 

que lhes fosse enviada a listagem dessas sobras de estrada, tendo, na altura, o senhor 

Vice-Presidente respondido que enviaria, posteriormente, essa informação, mas, até ao 

momento, ainda não haviam recebido qualquer informação. -----------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, quando foi aprovada a questão do centro de explicações da 

Escola Profissional, haviam solicitado o envio do regulamento falado nessa reunião, o 

qual iria explicar alguns aspetos sobre a constituição e funcionamento desse centro de 

explicações, tendo sido, então, prometido esse envio mas que, até ao momento, isso 

também não aconteceu, pelo que solicitou que o mesmo fosse remetido logo que 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Relativamente ao parque empresarial das Lajes, o Vereador Rui Espínola 

perguntou em que ponto de situação se encontrava este processo, nomeadamente qual a 

percentagem de terrenos que já haviam sido adquiridos e qual era a previsão para o 

início desta obra importante para o Concelho. ----------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos pedidos de informação indicados, o senhor Presidente respondeu 

que, seriam remetidos ainda durante esta semana, sendo que o regulamento do centro de 

explicações é público e que a empreitada das sobras de estrada já está adjudicada, 

estando previsto o seu início para breve. ----------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao parque empresarial das Lajes, o senhor Presidente disse que 

de acordo com os últimos dados disponíveis, a Câmara Municipal tem a propriedade de 

trinta mil e cinquenta e seis metros quadrados de terrenos e que, basicamente, já haviam 

sido adquiridos dez prédios, no valor total de duzentos e quinze mil euros, faltando 

contratar dezasseis prédios, no valor de duzentos e noventa e nove mil euros, sendo que, 

neste momento, estão a meio das aquisições, estando previstas novas escrituras ainda 

para este mês de agosto. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, Dr.ª Conceição Lima, acrescentou 

que estão previstas cerca de quatro ou cinco escrituras paras o mês de agosto, sendo que 

uma delas é referente a um terreno com uma grande área. --------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente salientou ainda que se está a aproximar o final da fase de 

aquisição dos terrenos, sendo o objetivo que, até ao final do ano, se faça a aquisição 

completa dos terrenos, mas sendo certo que a obra, efetivamente, só pode ter início após 

todos os terrenos passarem a ser propriedade do município; referiu ainda que, no entanto 

e antes do Município ter a propriedade de todos os terrenos, nomeadamente quando for 

possível constatar que o processo de aquisição dos terrenos está a avançar, 

provavelmente no mês de setembro, ou no início de outubro, a Câmara vai avançar com 

o processo do concurso, ou seja, que é possível avançar com o concurso sem ter a 

propriedade de todos os terrenos, mas que o que não se pode fazer é iniciar a obra sem 

ter a propriedade dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que o objetivo é a obra ter o seu início ainda neste mandato. --  

 

 

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

 

 

 -------- (01/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de julho findo, de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, 
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de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não 

pode estar presente na reunião do próximo dia 12 de agosto, por motivo de férias, pelo 

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

com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da 

respetiva lista.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de julho findo, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 12 de agosto de 2020, por motivo de gozo de férias, 

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

 

 

 -------- (03/16) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

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

 -------- Requerimento datado de 20 de julho findo, 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 12 dias de férias, no período compreendido entre 3 e 14 de agosto.  

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

 

 

 -------- (04/16) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

DE FÉRIAS: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de julho findo, de Raquel Lemos Borges, 

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

com posteriores alterações, o gozo de férias, de 3 a 14 de agosto de 2020. ------------------  

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

 

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram catorze horas e trinta 

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

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 

 


