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ATA Nº 25 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -----------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 19H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

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

Casa do Povo das Quatro Ribeiras, sito Ao Cruzeiro, freguesia das Quatro Ribeiras, 

reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel 

Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago 

Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta reunião mensal da Câmara, pública, nos 

termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal e de acordo com 

a deliberação camarária de 19 de outubro de 2020, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do público, agradeceu ao senhor Presidente da Casa do Povo das Quatro 

Ribeiras, pela disponibilidade das instalações e à Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras 

e, no âmbito da presidência aberta às Quatro Ribeiras, perguntou se alguém pretendia 

colocar alguma questão. ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Presidente da Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, Sr. Bruno Lopes, 

enalteceu, uma vez mais, a presença da Câmara Municipal na freguesia das Quatro 

Ribeiras, no dia da “Presidência aberta”, que, no seu entender, correu muito bem, sendo 

que estão muito agradecidos pelas questões que ficaram resolvidas no âmbito desta 

visita. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente deu nota da forma como decorreu o dia da “Presidência 

aberta” na freguesia das Quatro Ribeiras, salientando um conjunto de contatos 

estabelecidos com a população, bem como a visita a vários espaços, com a Junta de 

Freguesia, e por solicitação da mesma, nomeadamente, muros de suporte de estradas 

municipais, cuja intervenção já estava prevista para breve, sendo que alguns deles 

envolvem valores de grande monta, mas que necessitam de intervenção para segurança 

das próprias vias. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à piscina das Quatro Ribeiras disse que a mesma esteve encerrada 

este ano, no âmbito das medidas do COVID, porém, e relativamente à questão que já 

havia sido sinalizada pela Junta de Freguesia, concernente à necessidade de substituição 

total dos azulejos da piscina, que se encontram em estado de degradação, referiu que a 

Câmara irá solicitar o orçamento para esse efeito. -----------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre este assunto referiu que será contratada uma empresa especializada 

em equipamentos para piscinas, e que a solução consiste na utilização de um tipo de 

tinta, em vez dos azulejos, que permitirá vedar toda a piscina de forma segura e 

homogénea. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu abordando a situação da zona que se encontra delimitada como de 

risco de derrocada, questão já muito antiga, que tem vindo a ser tratada junto da Direção 

Regional dos Assuntos do Mar, sendo que existe sempre o problema relativamente à 

acessibilidade, quer ao terreno, quer a qualquer intervenção que se faça na zona de 

baixo. Para esta situação existe a ideia de se fazer um muro de contenção, que não é 

uma resolução definitiva, mas que permitiria uma salvaguarda do local, pelo que será 

orçamentada essa possibilidade, sendo certo que, neste caso, será mesmo só para 

orçamentar, porquanto não existe ideia de quanto será a mão-de-obra. -----------------------  

 -------- No que se refere às audiências salientou a audiência com os representantes da 

Casa do Povo que, também no âmbito dos apoios do Regulamento Cooperar e 

Desenvolver na Praia da Vitória, apresentaram um projeto interessante para melhorar as 

condições para elaborarem e confecionarem as tradicionais sopas de espírito santo. -------  

 -------- Informou também estiveram com a Junta de Freguesia da Quatro Ribeiras, para 

além dos contatos por toda a freguesia, para a formalização do protocolo, a celebrar com 

a mesma, com vista a reunir esforços para que a Junta de Freguesia consiga lançar o 

concurso para a concessão/exploração de uma mercearia naquela freguesia. A Junta de 

Freguesia vai ceder o espaço, que é um espaço na sede da Junta, a Câmara Municipal 

tratará das obras necessárias, e das despesas de utilização e a exploração do espaço. ------  
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 -------- Referiu ainda que com a assinatura do protocolo espera que, em breve, possa 

entregar o caderno de encargos e o programa do concurso à Junta de Freguesia, para que 

esta posteriormente, em sede de Assembleia de Freguesia, lance o concurso público, o 

que, em princípio, estará concluído até ao final do mês. ----------------------------------------  

 -------- Por fim informou que o executivo visitou duas empresas, uma ligada ao setor da 

construção e a outra ligada ao setor agrícola, de projetos liderados por jovens, o que 

demonstra também a capacidade de investimento dos jovens na freguesia das Quatro 

Ribeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

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

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins interveio cumprimentando os presentes, e, em 

relação à audiência com os representantes da Casa do Povo, questionou se o apoio à 

Casa do Povo das Quatro Ribeiras já foi atribuído, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou o ponto de situação dos restantes apoios 

no âmbito do Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, ao que o senhor 

Presidente respondeu que, à semelhança do que já disse anteriormente, os contratos-

programa têm vindo a ser assinados e os apoios processados, conforme também o 

andamento que cada uma das instituições tem dado aos processos. ---------------------------  

 -------- Sobre esta questão a Vereadora Cláudia Martins perguntou se estão em falta 

muitos apoios, tendo o senhor Presidente respondido que os apoios só ficam em falta no 

final do ano, ou seja, em trinta e um de dezembro. Entretanto vão sendo processados os 

apoios até ao final do processo, que só termina com a entrega do relatório por parte de 

cada uma das entidades. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida a Vereadora Cláudia Martins referiu que desconhece se, durante o 

dia de hoje, fizeram chegar ao executivo a preocupação com a necessidade de análise do 

trânsito no centro da freguesia das Quatro Ribeiras, nomeadamente, perto da passadeira 

junto à igreja. Assim sendo, questionou se existe a possibilidade de colocação de uma 

lomba, ou outra solução para esta questão. --------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente disse que essa reivindicação já é 

habitual, sendo que a Junta de Freguesia já falou disso. Face a essa situação referiu que 

está prevista, para breve, uma intervenção do Governo Regional, de larga escala, por via 

da Secretaria Regional das Obras Públicas, que já está consignada, para correção da 

rede de águas pluviais, porém desconhece se no projeto consta uma lomba, ou não, mas 

é uma questão da qual pode ser dada nota às Obras Públicas. ----------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio cumprimentando os presentes, com particular 

relevo para a Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras e para a Casa do Povo das Quatro 

Ribeira, por receberem e elenco camarário. -------------------------------------------------------  
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 -------- Seguidamente deu nota de satisfação por, finalmente, ter tido início a obra de 

asfaltagem da Canada Joaquim Alves, considerando que essa obra é fundamental, e que 

aqueles moradores ansiavam, há anos, por essa asfaltagem.------------------------------------  

 

 -------- No que se refere à freguesia das Quatro Ribeiras o Vereador Rui Espínola 

questionou o ponto de situação do Plano Diretor Municipal, e se na nova versão do 

Plano estão previstas desafetações de terrenos da reserva agrícola, nomeadamente, na 

Estrada Regional para permitir futuras construções, para que se possa fazer crescer a 

freguesia das Quatro Ribeiras, por meio da fixação de mais população. ---------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que, quando se fala da 

desafetação de terrenos da reserva agrícola para construção, com o objetivo das 

freguesias se expandirem, isso é cíclico, até porque a freguesia das Quatro Ribeiras, 

independentemente, de desafetações, ou não, tem, neste momento, bastante espaço 

passível de ser construído, sendo até das freguesias que, em termos percentuais, do seu 

parque habitacional, mais habitações tem para venda e outras que estão fechadas. ---------  

 -------- Quanto à desafetação de terrenos de reserva agrícola o senhor Presidente disse 

que, apesar de não poder precisar todas as áreas do concelho, as desafetações já estão 

todas classificadas com o IROA – Instituto Regional de Ordenamento do Território – 

sendo que o critério é o critério global para todo o concelho, designadamente de retirar 

manchas que estavam afetas à reserva agrícola no meio de manchas que estavam 

desafetas, ou seja, por exemplo, na via Regional havia duas habitações que estavam 

desafetas da reserva agrícola e pelo meio havia uma área afetada, sendo que essas áreas 

serão desafetas para criar homogeneidade nesse aspeto. ----------------------------------------  

 -------- Disse ainda que tem ideia que os pedidos que a Câmara Municipal tem de 

privados, ou de munícipes, para desafetação de terrenos das Quatro Ribeiras, ficam 

enquadrados nestas desafetações. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o critério da desafetação é entendível e faz 

sentido, mas também faz sentido o executivo ter uma estratégia de desenvolvimento, e 

aproveitar a revisão do PDM exatamente para incluir essa estratégia de 

desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que este é um assunto que não é novo, pelo que era importante 

que tivesse sido inscrito na revisão do PDM, sendo que nada proíbe de o ser, portanto 

essa situação deveria ter sido acautelada, para bem do futuro da freguesia. -----------------   

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/25) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

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

 -------- Requerimento datado de 19 de outubro 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 férias, nos seguintes períodos: 11 a 20 de novembro (10 dias); dia 

30 de novembro (1); dia 7 de dezembro (1); dia 11 de dezembro (1); dias 28, 29 e 30 de 

dezembro (3). ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (02/25) PROPOSTA - ALTERAÇÕES AOS REQUISITOS TÉCNICOS, 

CONSTANTES NO ANEXO I DO CADERNO DE ENCARGOS – CONCURSO 

PÚBLICO - AQUISIÇÃO DE TRÊS VIATURAS PARA APOIO AO SERVIÇO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (POR LOTES): ------------------------------------  

 -------- Propostas n.º I-CMPV/2020/1312, datada de 27 de outubro findo, do Júri do 

Concurso Público em apreço, do seguinte teor: --------------------------------------------------  

 -------- “Estando a decorrer o concurso público para aquisição de 3 viaturas para apoio 

ao Serviço Municipal de Proteção – por LOTES, entraram, através da plataforma 

acinGov, três pedidos de esclarecimentos relativamente aos LOTES 1, 2 e 3, conforme 

documentos em anexo: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A empresa DIONISIO CARREIRO DE ALMEIDA, LDª., apresentou 

esclarecimentos relativos aos LOTES 1 e 3; ------------------------------------------------------  

 -------- A empresa FACIL INOVA, LDª., apresentou esclarecimentos relativo ao LOTE 

2; ------  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A empresa VECOAÇORES – Veículos Comerciais dos Açores, Ldª., apresentou 

esclarecimentos relativo ao LOTE 3.---------------------------------------------------------------  

 -------- Após análise dos mesmos o Júri do procedimento decidiu o seguinte: --------------  

 -------- LOTE 1 – Manter as características constantes no Caderno de Encargos, 

atendendo que são estas que vão ao encontro das necessidades do Município. --------------  

 -------- Quanto à maquete dos autocolantes de emergência será acordado a sinalética de 

emergência com a empresa vencedora e cedidos os logotipos do Município e do Serviço 

Municipal de Proteção Civil. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- LOTE 2 – Manter as características constantes no Caderno de Encargos, 

atendendo que são estas que vão ao encontro das necessidades do Município. --------------  

 -------- LOTE – 3 – Conforme solicitado foram alteradas algumas caraterísticas e 

requisitos técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à distância entre eixos, anterior alínea i), consideramos que sendo 

superior a 4.000mm condiciona a estabilidade do veículo, sobretudo com carga. ----------  

 -------- O travão de escape é, na nossa opinião, indispensável e fulcral no desempenho 

do sistema de travagem do veículo, sobretudo em descidas acentuadas e com o veículo 

com carga, além de potenciar a poupança das pastilhas e discos de travão do veículo. ----  

 -------- O Júri solicita que seja autorizado as alterações aos requisitos técnicos, 

constantes no anexo I do Caderno de Encargos.” ------------------------------------------------  
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 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se estas questões alteram os custos do 

concurso, tendo o senhor Presidente respondido negativamente, e acrescentou que a 

alteração é ao nível das caraterísticas e requisitos técnicos. ------------------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

quarenta e cinco 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: _________________________________________ 
 


