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ATA Nº 3 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Filipe Jorge 

Rocha Pires, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Raquel Lemos Borges, Maria 

Nélia Brito Nunes, Maria José Machado da Rocha Nunes e Anselmo Dinis Borges 

Pires.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Filipe Jorge Rocha Pires, 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 Vice-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 Vice-Presidente deu a palavra aos 

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que no seguimento do decidido na última 

reunião de Câmara, relativamente à questão da deliberação da atribuição da bolsa de 

estudo ao candidato que é bombeiro no quartel dos Altares, esperava que fosse presente 

a esta reunião alguma decisão da Comissão de Análise, porém como deparou que na 

ordem do dia não constava nada nesse sentido, perguntou pelo resultado da mesma. ------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde respondeu que a Comissão de Análise estava a 

tentar recolher essa informação, no entanto, desconhece o motivo porque não veio a esta 

reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/03) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: ------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro do ano em curso, de Tibério Manuel 

Faria Dinis, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando que, nos 

termos do disposto nos nºs 1 e 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 poderá estar presente 

na reunião do dia 8 de fevereiro de 2021. ---------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/03) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 5 de fevereiro do ano em curso, de Raquel Lemos 

Borges, comunicando que, nos termos do disposto nos nºs 1 e 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 8 de fevereiro, 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. -  

 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro corrente, de Maria Nélia Brito Nunes, 

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 8 de fevereiro de 2021, 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. ---------------  
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 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro em curso, de Maria José Machado da 

Rocha Nunes, 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 8 de fevereiro de 2021, 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. -  

 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro em curso, de Anselmo Dinis Borges 

Pires, 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 8 de fevereiro de 2021, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/03) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE GOZO 

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

 -------- Requerimento datado de 22 de janeiro findo, do Sr. Presidente da Câmara 

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

vigor o gozo de 1 (um) dia de féria, no dia 25 de janeiro de 2021. ----------------------------  

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

 

 

 -------- (04/03) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

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

 -------- Requerimento datado de 1 de fevereiro corrente, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 

29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar férias, de 15 a 17 de 

fevereiro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/03) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO – CAFÉ PEDRO PAULA: -----------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI/2020/10, datado de 25 de janeiro findo, da Secretaria 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Divisão de 

Administração, ADSE, Passaportes e Licenças, solicitando a este Município, ao abrigo 

da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer 

relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Café Pedro 

Paula, sito na Rua Padre Gregório B. Rocha, n.º 1, Vila das Lajes, concelho da Praia da 

Vitória, requerido por Manuel Vieira Teixeira, designadamente no que se refere à 

proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do 

artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações subsequentes, 
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conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a limitação consagrada 

na alínea h) do n.º 1 do seu artigo 21º. -------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Uma vez que não existem estabelecimentos de ensino na proximidade deste 

café não se vê inconveniente na concessão da licença de prática de jogos lícitos, de 

acordo com o solicitado.” ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 27 de janeiro findo, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, por 

intermédio do Fax n.º S-CMPV/2021/121, pelo que se apresenta o mesmo para 

ratificação desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (06/03) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO – SNACK BAR LULU: ---------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI/2020/37, datado de 15 de janeiro findo, da Secretaria 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Divisão de 

Administração, ADSE, Passaportes e Licenças, solicitando a este Município, ao abrigo 

da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer 

relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Snack Bar 

Lulu, sito em Rua Duque de Palmela, n.º 24, freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia 

da Vitória, requerido por Lucélia Margarida Cabral Arruda, designadamente no que se 

refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no 

nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações 

subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a 

limitação consagrada na alínea h) do n.º 1 do seu artigo 21º. -----------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Não existindo estabelecimentos escolares nas imediações, não se vê 

inconveniente à concessão da licença solicitada.” -----------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 19 de janeiro findo, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, por 

intermédio do Fax n.º S-CMPV/2021/79, pelo que se apresenta o mesmo para 

ratificação desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (07/03) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO – LULU CAFÉ & BAR: ---------------  
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 -------- Fax/ofício n.º SAI/2020/35, datado de 15 de janeiro findo, da Secretaria 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Divisão de 

Administração, ADSE, Passaportes e Licenças, solicitando a este Município, ao abrigo 

da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer 

relativo à conveniência Da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Lulu Café & Bar, sito em Rua Aniceto D’Ornelas, concelho da Praia da 

Vitória, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, 

por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de 

março, com as alterações subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 10 de 

novembro, dada a limitação consagrada na alínea h) do n.º 1 do seu artigo 21º. ------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Nas proximidades deste estabelecimento não existem edifícios escolares, não 

existindo inconveniente na renovação da licença da prática de jogos lícitos.” ---------------  

 -------- Por despacho datado de 25 de janeiro findo, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, por 

intermédio do Fax n.º S-CMPV/2021/111, pelo que se apresenta o mesmo para 

ratificação desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (08/03) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO E 

CONTAS DO 3.º TRIMESTRE DE 2020: -----------------------------------------------------  

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

Municipal, o ofício n.º 10/2021, datado de 1 de fevereiro corrente, da TERAMB, 

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

remetendo a este Município, o relatório de contas do terceiro trimestre de 2020. -----------  

 -------- Informação datada de 2 de fevereiro em curso, do Técnico Superior afeto ao 

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

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

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

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

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

 -------- Relativamente a este ponto o Vereador Tiago Ormonde destacou o facto de a 

TERAMB ter delimitado, na zona onde se encontra instalada, catorze lotes industriais 

para a instalação e para o acolhimento de empresas, que é onde está, por exemplo, a 

nova fábrica de laticínios cuja primeira pedra foi colocada no mês de agosto ou de 

setembro do ano passado. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual é a posição oficial da TERAMB 

relativamente à gestão de resíduos nos Açores, ou seja, o que é que a TERAMB entende 

que deverá ser a gestão de resíduos nos Açores, nos próximos tempos, e se a 
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incineradora da Terceira tem ou não capacidade para absorver os restantes resíduos da 

região, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que o que sempre assumiram é 

que a TERAMB tem capacidade para receber os resíduos dos Açores, inclusivamente de 

São Miguel, sendo que isso faria com que se conseguisse otimizar a produção de 

energia. No entanto, há uma questão que tem a ver com o transporte desses resíduos, 

que, obviamente, a TERAMB não poderia assumir, por não ter condições para o fazer, 

sendo que o entendimento é que esses custos do transporte deveriam ser assumidos pelo 

Governo Regional, no sentido em que a TERAMB prestaria aqui um serviço de 

tratamento de resíduos. Portanto, esta sempre foi a posição da TERAMB, e tendo em 

conta a capacidade da TERAMB em receber esses resíduos, esta seria a solução ideal. ---  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde referiu ainda que na altura o conselho de 

administração da TERAMB, ao qual pertencia, chegou a dar um parecer manifestando, 

ao Diretor Regional do Ambiente, embora não fosse da competência do Governo 

Regional, a insatisfação pelo facto da incineradora ir avançar em São Miguel, porquanto 

com duas incineradoras nos Açores, nenhuma delas teria a sua capacidade otimizada, 

em termos, propriamente, de resíduos. Portanto, há aqui um certo desfasamento entre 

aquilo que tem sido a política da TERAMB, neste caso também das Câmara Municipais, 

e aquilo que falta, que não é de agora, ou seja, de um planeamento estratégico 

relativamente ao tratamento de resíduos. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que essa posição nunca foi muito divulgada 

publicamente, porque não tem ideia, de alguma vez, ouvir uma posição da TERAMB, 

até tem ideia de que no âmbito do Conselho de Ilha, em que se abordou este assunto, o 

Conselho de Ilha não tomou uma posição relativamente ao mesmo, no sentido de se 

entender que, para a própria otimização da TERAMB na Terceira, a posição deveria ser 

essa, ou seja, que se deveria inviabilizar a construção de uma incineradora em São 

Miguel.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde referiu que a questão é que a TERAMB não tem 

poderes para impedir que as autarquias de São Miguel façam uma incineradora em São 

Miguel. Contudo, isso foi manifestado, por diversas vezes, não publicamente, mas em 

muitas reuniões foi manifestada essa posição, tendo sido até transmitido, na altura, por 

escrito, à tutela. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, inclusivamente, em reuniões de Câmara e em sessões da 

Assembleia Municipal, na altura em que a TERAMB deu prejuízos, foi dito, por parte 

do executivo, que isso tinha a ver com o facto da produção de energia não estar 

otimizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que simultaneamente a TERAMB começou a receber os 

resíduos das ilhas do grupo central, o que ajudou a aumentar os níveis de energia, mas 

nunca o suficiente.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou destacando duas questões, designadamente, que a TERAMB não pode 

impedir que as autarquias de São Miguel façam a sua incineradora, bem como os custos 

dos transportes dos resíduos. No entanto, numa visão global regional estratégica, na sua 

opinião, seria possível conciliar as duas questões. -----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a sua questão surge do facto da TERAMB 

não tomar uma posição quanto a essa matéria, inclusivamente quando é instada a tomar 
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posições sobre a mesma, por exemplo, ainda recentemente sobre uma petição, 

exatamente sobre essa questão, em que a TERAMB não emitiu parecer, nem respondeu 

ao que era solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a TERAMB deveria tomar uma posição no sentido de 

expor, claramente, aquilo que o Vereador Tiago Ormonde acabou de dizer, para que se 

perceba. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

trimestre de 2020, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

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

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

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

 

 

 -------- (09/03) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – SUBMISSÃO DA 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO EMPRÉSTIMO A 

LONGO PRAZO APROVADO PELOS MUNICÍPIOS EM DEZEMBRO DE 

2020: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o ofício n.º 13/2021, datado de 2 de fevereiro corrente, da TERAMB, 

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

submetendo a este Município a avaliação das condições contratuais do empréstimo a 

longo aprovado pelos municípios em dezembro de 2020. --------------------------------------  

 -------- Informação datada de 3 de fevereiro corrente, do Técnico Superior afeto ao 

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

 -------- “Considerando que de acordo com alínea e) do art.º 20 dos estatutos da Teramb: 

«No exercício da tutela sobre a TERAMB, E.M., e em especial da tutela económica e 

financeira, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória em 

consenso tem o poder de: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo prazo.» ----------------  

 -------- Considerando que o art.º 28 dos mesmos estatutos, diz que a empresa pode 

contrair empréstimos a médio e longo prazo, destinando-se prioritariamente à realização 

de investimentos, ou de obras e melhoramentos de interesse público. ------------------------  

 -------- Perante o acima escrito deverá ser apresentado a reunião de Câmara Municipal a 

celebração de empréstimo para autorização.” -----------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a este ponto o Vereador Tiago Ormonde disse que estas 

condições contratuais têm a ver com o empréstimo que foi, anteriormente, autorizado 

em reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que os Vereadores do Partido Social 

Democrata vão manter a sua posição e abster-se na votação. ----------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar as condições contratuais do 

empréstimo em apreço. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  
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 -------- (10/03) GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 

PAVILHÕES DESPORTIVOS DO CONCELHO – PROPOSTA DE APOIO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/166, datada de 28 de janeiro findo, do Vereador com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Pavilhão da Vila Nova – Este Karaté Clube – 400€ (quatrocentos euros) no mês 

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

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

 -------- Pavilhão da Agualva – Grupo Desportivo da Agualva – 400€ (quatrocentos 

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

exceto os meses de julho e agosto; -----------------------------------------------------------------  
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 -------- Pavilhão das 4 Ribeiras – Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras – 400€ 

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

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

 -------- Relativamente a este ponto o Vereador Tiago Ormonde disse que estes são os 

contratos de manutenção e conservação dos pavilhões, estabelecidos com as várias 

entidades, cujos contratos dependem de pavilhão para pavilhão, sendo que em alguns 

casos são as próprias Juntas de Freguesia que fazem a manutenção. --------------------------  

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

 

 

 -------- (11/03) ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL - PROPOSTA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/172, datada de 2 de fevereiro corrente, do Vereador 

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

 -------- “Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2021 aprovado pela 

Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2020, torna-se necessário ocupar os postos 

de trabalho nas categorias abaixo mencionadas, na sequência do processo de 

Internalização da AGESPI, através de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado: ----------------------------  

 --------  - 1 Técnico superior – licenciatura em engenharia civil - a ficar afeto à Divisão 

de Planeamento Estratégico e relações Externas; ------------------------------------------------  

 --------  - 1 Técnico superior – licenciatura em gestão - a ficar afeto à Divisão de 

Planeamento Estratégico e Relações Externas; ---------------------------------------------------  

 --------  - 1 Assistente operacional – a ficar afeto à Divisão de Infraestruturas e 

Logística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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, alterada e republicada 

pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro, 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 do artigo 30º da já referida Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

o recrutamento é feito por procedimento concursal restrito aos trabalhadores detentores 

de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado. ---------------------------------  

 -------- Proponho ainda que o júri do procedimento concursal supramencionado seja o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - Manuel Adriano Maurício Ortiz – Chefe de Divisão de Investimentos e 

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

1º vogal suplente – Madail Denise Ormonde Ávila – Chefe de Divisão de 

Infraestruturas e Logística); -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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 Manuel Lopes Nunes – Técnico 

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

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Tiago Ormonde disse que esta situação tem a 

ver com o processo de internalização da AGESPI, anteriormente aprovado, sendo que se 

está a equiparar a situação destes três funcionários ao estatuto de funcionário público, o 

que permite abrir um concurso restringindo aos funcionários que têm vínculo à função 

pública.   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a lei permite, no âmbito daquilo que é uma internalização, 

neste caso da AGESPI, que se abra um estatuto especial só para aqueles três 

funcionários. Assim sendo, para já, é necessário equiparar estes três funcionários ao 

estatuto de funcionário público, e posteriormente abrir um estatuto especial para que os 

mesmos sejam integrados no quadro de pessoal da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória. Para além disso a lei permite que, no âmbito do concurso, haja um processo de 

negociação da sua posição remuneratório, para que os funcionários não fiquem 

prejudicados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram catorze horas e 

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

assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 


