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ATA Nº 7 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MARÇO DE 2021 
 

 

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 Amélia 

Maria Brasil de Oliveira Borges, em substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. ------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins, Rui Miguel Mendes Espínola, 

Marília de Fátima Ávila Coelho, Diana Lima Silva e Luís Carlos Marques Ruivo. -------  

 

FALTAS INJUSTIFICADAS: ---------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, no 

edifício da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, sito na Rua do Biscoito, n.º 3, 

freguesia da Fonte do Bastardo, 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 Amélia Maria Brasil de Oliveira Borges, em 

substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. ----------------------------------------------------  

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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 -------- 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 22 de fevereiro de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do público, bem como à senhora Presidente da Associação de Jovens da Fonte 

do Bastardo pela disponibilização das instalações, à Junta de Freguesia da Fonte do 

Bastardo pela hospitalidade demonstrada durante todo o dia e, também, no âmbito da 

presidência aberta à Fonte do Bastardo, perguntou se alguém pretendia colocar alguma 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Júlia Faria, 

usou da palavra agradecendo a todo o elenco camarário pela visita à freguesia da Fonte 

do Bastardo, sendo que, na sua opinião, é uma iniciativa de louvar, esta proximidade 

com todas as Juntas de Freguesia do Concelho. --------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que com estas visitas é possível constatar, no local, os 

problemas das localidades, problemas esses que, em grande parte, são resolvidos 

praticamente na mesma altura. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao Pavilhão Municipal Vitalino Fagundes agradeceu pelo facto de 

já estar em andamento a obra de reabilitação do mesmo. ---------------------------------------  

 -------- Destacou também a visita às instalações da antiga escola primária da Fonte do 

Bastardo, onde vão ser as novas instalações da sede dos escuteiros desta localidade, cuja 

empreitada será lançada a concurso para se dar início à obra, sendo que os escuteiros já 

têm alguma verba disponível para conseguirem executar aquela obra, o mais rápido 

possível, considerando que necessitam daquelas instalações, e que é um edifício, no 

centro da freguesia, que está cada vez mais degradado.  ----------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, no seu entender, quando a obra estiver concluída, aquele 

edifício até vai embelezar a freguesia. -------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu nota da forma como decorreu a 

“Presidência aberta”, na freguesia da Fonte do Bastardo, destacando que iniciaram o dia 

a visitar alguns dos locais identificados pela senhora Presidente da Junta de Freguesia 

da Fonte do Bastardo, e que mereciam algo de intervenção por parte da Câmara 

Municipal, designadamente, junto à ribeira na Canada da Bica, que foi prontamente 

intervencionado, e tinha a ver com a sinalização por parte da Direção Regional do 

Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que estiveram na Escola que atualmente tem um problema 

grave, apesar de ser um problema positivo, ou seja, fruto da estratégia que tem vindo a 

ser implementada, a Escola da Fonte do Bastardo está com uma pressão do número de 

alunos superior aquela que é a sua capacidade, quer no caso da escola, quer no caso do 

CATL. Naturalmente, isso prende-se com o número de alunos não só da Fonte do 

Bastardo, mas também das freguesias vizinhas. Assim sendo, há uma pressão quer do 

lado da escola, na perspetiva da abertura de mais uma sala para o primeiro ciclo, e, 
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simultaneamente, há também pressão da parte do CATL, porquanto, em regra, se há 

mais alunos na escola também há mais alunos no CATL. Portanto, é necessário 

aumentar o espaço e reorganizar o espaço interno. ----------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que reuniram quer com os responsáveis da escola, quer com 

os responsáveis da creche e do CATL, quer com os representantes dos encarregados de 

educação, tendo ficado definido que até ao início do próximo ano letivo dois telheiros 

que existem nas traseiras da Escola serão fechados em alumínios, e com alguma 

intervenção também de pedreiro, ou seja, o objetivo é colocar esses dois espaços em 

condições de serem salas. Um desses espaços servirá para apoiar a Escola, 

designadamente para uma sala de computadores, e outro espaço uma sala para o CATL, 

posteriormente dentro da própria Escola será reorganizado o espaço, sendo que a atual 

sala de computadores passará a ser uma sala de aulas, que após o executivo ter garantido 

essa intervenção no dia de hoje, os responsáveis vão solicitar à Escola Básica Integrada 

da Praia da Vitória a abertura de uma vaga para mais um docente para aquela Escola, a 

fim de poderem abrir mais uma sala de aulas na mesma. ---------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, como a Escola está a ter sucesso no âmbito dessa estratégia, 

paralelamente vão desencadear um processo de um projeto de ampliação da Escola, 

cujas diretrizes são no sentido de se fazer aquilo que for necessário para acomodar, nas 

devidas condições, no futuro, esse crescimento do número de alunos. -----------------------  

 -------- Informou também que estiveram no Pavilhão Municipal Vitalino Fagundes onde 

decorre uma grande empreitada, numa estrutura que desde a sua inauguração sempre se 

falou nos seus problemas, e que há cerca de um ano e tal está fechada no âmbito do 

parecer das entidades responsáveis e do pelouro da proteção civil, pelo que tem 

confiança que a solução que foi apresentada pelos técnicos é uma solução segura e que 

vai resolver os problemas existentes.---------------------------------------------------------------  

 -------- Por fim deu conhecimento que visitaram o edifício da antiga escola primária da 

Fonte do Bastardo que foi doado aos escuteiros, sendo que, neste momento, os 

escuteiros já têm os meios financeiros, o projeto já foi entregue, como é um projeto 

financiado por fundos públicos, nomeadamente pelos apoios da Câmara Municipal, é 

também ele sujeito a concurso público, cujo concurso público não é da responsabilidade 

do Corpo Nacional de Escutas mas sim pela Associação ALERTA por causa da gestão 

do património.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que a Câmara está a prestar apoio técnico nas peças concursais para, 

o quão mais breve possível, se possa lançar a concurso público a sua construção. Assim 

sendo, quer acreditar que ainda este ano os escuteiros da Fonte do Bastardo possam dar 

início à recuperação daquele edifício que se encontra em muito mau estado de 

conservação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em termos de audiências destacou que decorreu dentro do normal das 

circunstâncias dos pedidos efetuados, e da parte do associativismo as reivindicações, 

como é apanágio desde que existe o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver, 

tiveram a ver com o Regulamento em causa. -----------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a Associação Filarmónica da Fonte do Bastardo é uma 

entidade que solicitava audiência todos os anos, mas está desde o mês de outubro sem 

direção, o que, naturalmente, não é satisfatório para ninguém. --------------------------------  
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 -------- Destacou também que a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo está na final 

da primeira divisão de voleibol. ---------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 -------- O Vereador Tiago Borges relativamente à intervenção no Pavilhão Municipal 

Vitalino Fagundes, perguntou se a estimativa de custos, de cerca de cinto e cinquenta 

mil euros, se mantem, e se é possível garantir que, à partida, o Pavilhão vai estar 

disponível, em setembro, para a Associação Jovens da Fonte do Bastardo poder utilizar. -  

 -------- Sobre essas questões o senhor Presidente respondeu que a obra decorre dentro 

do orçamentado, não estando previstos trabalhos a mais. Naturalmente, terá de haver 

uma certa reserva para qualquer questão que possa surgir derivado das condições 

atmosféricas, ou seja, aquela obra tem um elevado risco na medida em que tem um 

Pavilhão todo aberto, e no caso de alguma situação de mau tempo, quer em termos de 

custos, quer em termos de prazo, as coisas serão diferentes. No entanto, há data de hoje, 

de acordo com os elementos fornecidos pelo empreiteiro, e em circunstâncias normais, o 

empreiteiro garante o cumprimento quer do orçamento, quer do prazo que foi 

estabelecido, e de modo a ter o Pavilhão entregue a tempo da próxima época desportiva.  

 -------- Concluiu dizendo que perante os elementos disponíveis, à data de hoje, tudo 

indica que sim, pelo menos, para já, não há motivo, para suspeitar do contrário. -----------  

 

 -------- No que se refere ao bar do Abismo, na freguesia dos Biscoitos, o Vereador 

Tiago Borges disse que havia a indicação de que, à partida, seria aberto na Páscoa, e 

perguntou se há informações da possibilidade de se manter essa previsão para a sua 

abertura, tendo o senhor Presidente respondido que falou hoje com o Eng.º Manuel 

Ortiz, sobre essa situação, tendo este informado que o empreiteiro ainda não recebeu os 

painéis que estavam em falta, mas que tinha colocado outras portas, mas as que dão o 

acesso à zona balnear ainda não tinham chegado. ------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que, conforme tinha dito na última 

reunião de câmara, neste momento, estão a pressionar o empreiteiro dentro daqueles que 

são os timings para o empreiteiro. Assim sendo, para a abertura por altura da Páscoa 

parece, cada vez mais, impossível. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que abordou esta questão porquanto seria 

importante que aquele espaço abrisse o quanto antes, e antes do início do verão, tendo 

em conta que a intervenção já decorre há muito tempo, apesar de terem conhecimento 

de todos esses problemas com o empreiteiro. -----------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que têm surgido notícias sobre o que tem sido 

feito no espaço de lazer na zona do Paul com a instalação de equipamentos, e perguntou 

se o que foi prometido para a zona do campo de jogos de São Brás, nomeadamente, uma 

espécie de zona de lazer para a prática desportiva, vai ser feito de seguida ou para 

quando está previsto fazer algo desse género. ----------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão o senhor Presidente respondeu que a última vez que teve 

conhecimento do ponto de situação essa intervenção estava adjudicada e em andamento, 
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porém em termos de timings desconhece quando é que o empreiteiro vai fazer a 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que, conforme informação do 

empreiteiro, a intervenção terá início no início do próximo mês. ------------------------------  

 -------- Quanto à intervenção no Paul o senhor Presidente referiu que o que tem vindo a 

ser feito não está concluído, ou seja, tem vindo a ser feito um conjunto de intervenções 

que vão continuar a ser feitas, as quais têm vindo a enriquecer aquela zona. ----------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que numa reunião de câmara anterior o Vereador 

Rui Espínola levantou uma questão que tinha a ver com a venda do terreno que estava a 

ser utilizado pela Escola Profissional, na freguesia da Vila Nova, e pelo que tiveram 

conhecimento a Escola Profissional não teve qualquer informação sobre a venda 

daquele terreno, ou seja, a decisão foi tomada pelo senhor Presidente sem que a Escola 

Profissional tenha sido informada, e questionou se isso se confirma, no caso de se 

confirmar porque é que foi feito assim, quando aquele espaço é um espaço muito 

importante para os jovens que frequentam a Escola para desenvolverem as suas 

atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta questão o senhor Presidente respondeu que isso não 

corresponde à verdade, porquanto antes de se ponderar qualquer intervenção naquele 

terreno foi calculado com o Diretor da Escola Profissional se o mesmo era necessário 

para a Escola Profissional desenvolver a sua atividade ou se poderia desenvolver a 

mesma noutro local, sendo que o que foi transmitido foi que poderia ser, perfeitamente, 

noutro espaço qualquer, ou seja, que não era obrigatório e necessário ser ali. A partir daí 

desencadeou-se o processo administrativo, bem como os procedimentos necessários que 

por lei o Município está obrigado a ter, para a venda de um terreno. -------------------------  

 -------- Referiu ainda que o que poderá ter acontecido foi que a escritura pública, de 

venda do terreno, foi feita com maior celeridade por necessidade de quem o comprou, 

sendo que nesse dia o novo proprietário se apresentou no terreno. No entanto, o 

procedimento foi com o conhecimento da Escola Profissional. --------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se a venda foi mediante uma hasta pública, 

e onde foi feita a publicitação desse procedimento, tendo o senhor Presidente 

respondido que venda foi por hasta pública, e que a publicitação é feita no Diário 

Insular, à semelhança de todos os procedimentos de vendas. ----------------------------------  

 -------- Ainda sobre este processo o Vereador Tiago Borges questionou qual o valor que 

foi vendido esse terreno, e se, por uma questão de transparência, não poderia ter vindo a 

reunião de câmara a aprovação ou a informação de que ia ser vendido um terreno, para 

se poder discutir o assunto. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente respondeu que este é um 

procedimento normal, quer de aquisição quer de venda de um terreno, nos termos que a 

lei estipula, portanto não há a obrigação de ser presente a reunião de câmara, 

considerando que é competência do Presidente da Câmara até determinado valor. ---------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que no início do mandato essa 

competência é delegada no Presidente da Câmara, cujo valor vai até meio milhão de 

euros, e o prédio em apreço foi vendido por quarenta e cinco mil euros. ---------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/07) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 22 de março 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 pode estar presente na reunião do dia 22 de março 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. 

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

 

 

 -------- (02/07) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 22 de março do ano em curso, de Rui Miguel Mendes 

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

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 22 de março 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. -  

 -------- Requerimento datado de 22 de março do ano em curso, de Marília de Fátima 

Ávila Coelho, 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 22 de março 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 22 de março do ano em curso, de Diana Lima Silva, 

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 22 de março 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 22 de março do ano em curso, de Luís Carlos Marques 

Ruivo, 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 dia 22 de março corrente, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/07) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 10 de março corrente, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando, nos 

termos da legislação em vigor, o gozo de 2 dias de férias, no período de 15 a 16 de 

março de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/07) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de março em curso, 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 dias 8 e 9 de março de 2021. ---------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/07) PROPOSTA - ISENÇÃO DAS TAXAS DE ESTACIONAMENTOS 

RESERVADOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO, HOTÉIS E 

ALOJAMENTOS LOCAIS E ISENÇÃO DAS TARIFAS DO SELO 

TRABALHADOR CIDADE: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/298, datada de 17 de fevereiro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a adoção de medidas de auxílio social e económico, de urgência, 

implementadas no Concelho, desde março de 2020, de combate ao COVID-19, com 

vista ao apoio às famílias e empresas do Concelho da Praia da Vitória, aprovadas na 

reunião camarária ordinária de 23 de março de 2020; -------------------------------------------  

 -------- Considerando as Propostas (I/2020/725; I/2020/726 e I/2020/1566), com 

medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas do Concelho da Praia da 

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

 -------- Considerando que nas propostas acima referenciadas ficaram omissas a isenção 

das taxas para os locais reservados a restauração, hotéis e alojamentos locais; e as 

Tarifas para o selo de trabalhador da cidade; -----------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal aprove, com efeitos retroativos:-----------------  

 --------  - A isenção das taxas previstas no nº2 Capítulo XV (Zonas de estacionamento) 

do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, apenas para os 
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estacionamentos referentes a restauração, hotéis e alojamentos locais, nos período de 01 

de abril a 30 junho de 2020 e de 01 de janeiro a 31 de março de 2021 apenas para os 

estacionamentos referentes a restauração, hotéis e alojamentos locais; -----------------------  

 -------- A isenção das tarifas do selo trabalhador cidade, previstas no nº5 do artigo 4º do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, no 

período de 01 de abril a 30 junho de 2020.” ------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  

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

 

 

 -------- (06/07) PROPOSTA - ISENÇÃO DE TAXAS, TARIFAS, RENDAS E 

CONCESSÕES DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - PRORROGAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE APOIO EXTRAORDINÁRIO, ÀS FAMÍLIAS E 

EMPRESAS DO CONCELHO, COM A ISENÇÃO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2021:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/475, datada de 17 de março corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a adoção de medidas de auxílio social e económico, de urgência, 

implementadas no Concelho, em março de 2020, de combate ao COVID-19, com vista 

ao apoio às famílias e empresas do Concelho da Praia da Vitória, aprovadas na reunião 

camarária ordinária de 23 de março de 2020; -----------------------------------------------------  

 -------- Considerando o histórico de medidas extraordinárias aprovadas e 

implementadas, pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, desde então, 

nomeadamente, através das propostas I/2020/725, I/2020/726, I/2020/1566) e 

I/2020/1566, de apoio às famílias e empresas do Concelho da Praia da Vitória; ------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória aprove a prorrogação das 

medidas de apoio extraordinário, às famílias e empresas do Concelho, com a isenção até 

30 de junho de 2021 de: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Regulamento Municipal e Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais  
 -------- a) Taxas contempladas no Capítulo I – Publicidade; -----------------------------------  

 -------- b) Taxas contempladas no Capítulo II – Ocupação e Preservação do Espaço 

Público - N.ºs 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2,7 e 3.1 a 3.11; -------------------------------------------------  

 -------- c) Taxas contempladas no Capítulo III – Mercados, Feiras e venda ambulante ou 

sazonal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Taxas contempladas no Capítulo IV – Higiene e salubridade; ---------------------  

 -------- e) Taxas contempladas no nº 2, Capítulo XV – Zonas de estacionamento, apenas 

para os estacionamentos referentes a restauração, hotéis e alojamentos locais. -------------  

 -------- 2 - Regulamento Municipal de Taxas e outras Receitas Municipais de 

urbanismo e edificação -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- a) Taxas previstas na Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais de 

urbanismo e edificação. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia 

da Vitória ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- a) Tarifas do selo anual (trabalhador da cidade) previstas no nº5, do artigo 4º. ----  

 -------- 4 - Rendas ou concessões ------------------------------------------------------------------  
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 -------- a) De espaços Municipais (espaços de venda de produtos de artesanato ou 

agrícolas, espaços marítimo-turísticos); -----------------------------------------------------------  

 -------- b) De edifícios Municipais (Mercado Municipal, Parques de Campismo, Bares 

de Zonas Balneares ou outros e Parque Habitacional Municipal). -----------------------------  

 -------- 5 - Praia Ambiente --------------------------------------------------------------------------  
 -------- a) Tarifa dos resíduos ao denominado canal HORECA, nomeadamente, hotéis, 

pensões, hostels, restaurantes e similares.” --------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/07) PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE REFORÇO DE APOIO NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/473, datada de 16 de março 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 que houve alteração de morada do agregado familiar em análise, 

com consequente diminuição do valor da renda mensal; ----------------------------------------  

 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a anulação do reforço do 

apoio à renda, com efeitos a partir de 1 de abril de 2021.” -------------------------------------  

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

 

 -------- (08/07) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE REFORÇO 

DO APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/474, datada de 16 de março 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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; -------------------------------------  



 

 
Ata nº 7/2021 Página 10 de 17 
 

 

 

 

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne todos os critérios 

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

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, nos termos do despacho n.º 

I-CMPV/2020/454, o Vereador com Competência Delegada autoriza o reforço do apoio 

à renda constante do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de abril de 2021, 

pelo que remete à reunião de Câmara para ratificação.” ----------------------------------------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 23/12/2020.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/07) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/331, datada de 10 de março 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 que o requerimento de renovação do apoio à renda corresponde a 

um agregado familiar que reúne 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 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, nos termos do despacho n.º 

I-CMPV/2020/454, o Vereador com Competência Delegada autoriza o apoio constante 

do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de abril de 2021, pelo que remete à 

reunião de Câmara para ratificação. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 

 

 -------- (10/07) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/332, datada de 10 de março 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 que os requerimentos de renovação dos apoios à renda 

correspondem a agregados familiares que 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 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, nos termos do despacho n.º 

I-CMPV/2020/454, o Vereador com Competência Delegada autoriza o apoio constante 

do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de abril de 2021, pelo que remete à 

reunião de Câmara para ratificação. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 -------- (11/07) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/419, datada de 10 de março 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 
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publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 os critérios de 

atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e foram tidos em consideração os 

critérios de prioridade definidos no artigo 8º; -----------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, nos termos do despacho n.º 

I-CMPV/2020/454, o Vereador com Competência Delegada autoriza os apoios 

constantes do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de abril de 2021, pelo que 

remete à reunião de Câmara para ratificação. -----------------------------------------------------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que, apesar de não estar em causa a atribuição 

ou não do apoio, num dos pareceres diz que o apoio não se enquadra no Regulamento 

atendendo à tipologia, e perguntou se o apoio que vai ser atribuído é em função da renda 

que a pessoa realmente paga e da tipologia que tem ou em função da tipologia que o 

mesmo deveria ter e do valor médio do arrendamento. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa esclareceu que, por vezes, como são situações urgentes 

não se consegue encontrar uma casa com a tipologia e com o valor da renda adequado e 

tem de se resolver o problema. Tal e qual como no ponto sétimo que tem uma anulação 

de um apoio referente a uma família que estava numa casa que pagava quatrocentos 

euros de renda, mas quando se conseguiu uma casa com uma renda de duzentos euros, a 

família mudou-se para essa casa, e anulou-se os restantes meses no valor inicial. ----------  

 -------- Referiu ainda que esta é uma situação que, em termos de arrendamento de casa, 

por vezes é difícil, até porque muitas pessoas têm dificuldade em aceitar arrendar casas 

a pessoas com rendimentos baixos, o que pode levar a acontecer situações desta 

natureza. No entanto, não quer dizer que não vão continuar a tentar a arranjar uma casa 

para alojar as pessoas numa casa com a tipologia certa, à semelhança da situação do 

ponto sétimo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (12/07) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA - SÉRGIO 

FILIPE SOARES REIS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/470, datada de 16 de março em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando, através da Proposta I/2020/1543, a aprovação da atribuição de 

um conjunto de apoios a Sérgio Filipe Soares Reis, no âmbito do Regulamento Viver e 

Investir na Praia da Vitória, conforme decidido na reunião da Câmara Municipal a 02 de 

dezembro de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nesses apoios, se incluía a isenção da taxa de IMT, na 

qualidade de prédio urbano, conforme o número dois do Artigo 6.º do referido 

regulamento; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando que, entre a atribuição da referida isenção e o término dos 

procedimentos conducentes à concretização dos apoios, o requerente necessitou de 

proceder à aquisição do imóvel, sob risco de não lhe ser possível a transação, sendo, por 

isso, necessária a assunção dos custos do IMT; --------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se alterar a isenção atribuída por apoio no valor igual ao IMT pago 

assumido pelo requerente, no montante de 3449,72€ (três mil, quatrocentos e quarenta e 

nove euros e setenta e dois cêntimos), conforme documentos comprovativos anexos. -----  

 -------- O pagamento será efetuado até 31 de dezembro de 2021.” ----------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o requerente em causa, no âmbito do 

Regulamento, tem isenção do IMT, no entanto, o processo da candidatura atrasou, e o 

mesmo teve de pagar o IMT, e como a anterior deliberação da câmara tinha sido no 

sentido de isentar, para a pessoa poder beneficiar do apoio é necessário deliberar a 

atribuição do apoio. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 -------- (13/07) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA – ANO 

2021 - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/476, datada de 17 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as ações das associações no desenvolvimento das freguesias 

e Vila do concelho da Praia da Vitória é um fator de enorme importância, sendo atores 

efetivos de progresso e dinamização social, cultural, desportiva, patrimonial e 

comunitária; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na Praia da 

Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1514/2020, de 29 de janeiro de 2020; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto nos artigos 7º, 10º e 11º do Regulamento Cooperar e 

Desenvolver na Praia da Vitória, e conforme o quadro resumo e o Relatório da 

Comissão de Análise das Candidaturas, anexos e parte integrante da presente proposta; --  
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 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto na alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a atribuição de um apoio no valor total de 5.000.00€ (cinco mil euros), 

consubstanciado nos apoios definidos no quadro resumo e de acordo com a minuta de 

Contrato-Programa em anexo.” ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se foram só estas as candidaturas recebidas, 

ou é possível ainda aparecerem outras candidaturas, tendo o senhor Presidente 

respondido que para já, e daquilo que tem conhecimento, estas são as candidaturas que 

estão em condições de vir a reunião de câmara. Porém tem conhecimento de três 

entidades que pretendem se juntar para fazerem candidaturas, de pequeno impacto, com 

um objetivo comum, ou seja, para a realização de uma prova de rali, que são as três 

associações de rali, mas ainda não apresentaram a candidatura. -------------------------------   

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

 

 -------- (14/07) REANÁLISE DA COMISSÃO – 3.ª ATA DA COMISSÃO DE 

ANÁLISE DAS CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO PARA O ANO LETIVO DE 2020/2021: -------------------------------------------  

 -------- Presente a reanálise da Comissão, datada de 17 de março em curso, 

relativamente à 3.ª Ata da Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2020/2021, do seguinte teor: ---------------------------  

 -------- «Reanalisado o assunto pela comissão, a mesma mantém o teor da ata de 23 de 

fevereiro, com a seguinte correção: ----------------------------------------------------------------  

 -------- É referido na alínea b): --------------------------------------------------------------------  
 -------- "--- iv) A candidatura foi reanalisada, nesta data,  a pedido da Câmara Municipal 

e dessa análise a comissão volta a propor a sua exclusão pelos mesmos argumentos já 

apresentados, acrescendo ainda que analisados todos os critérios e apesar de o candidato 

ter precedência sobre os filhos de bombeiros, não cumpre com a aliena d), do artigo 8.º, 

do Regulamento, “ter mais de dois anos de atividade no quadro”. ----------------------------  

 -------- E deveria referir: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- "--- iv) A candidatura foi reanalisada, nesta data,  a pedido da Câmara Municipal 

e dessa análise a comissão volta a propor a sua exclusão pelos mesmos argumentos já 

apresentados, acrescendo ainda que analisados todos os critérios e apesar de o candidato 

ter precedência sobre os filhos de bombeiros, não cumpre com a aliena d), do n.º 3, do 

artigo 8.º, do Regulamento, “ter mais de dois anos de atividade no quadro”." --------------  

 -------- Para o efeito se anexa o respetivo regulamento e assumida essa correção, deixa-

se à consideração superior o agendamento para a próxima reunião de câmara para 

deliberação.» -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que a Comissão de 

Análise propõe a exclusão do candidato, e esclarece o lapso que constava na Ata da 

Comissão submetida para aprovação na última reunião de câmara.  --------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que a Comissão de Análise propõe a exclusão do candidato, 

considerando que o Regulamento prevê que os bombeiros têm de ter, pelo menos, dois 

anos de tempo efetivo de atividade como bombeiros. -------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, em consciência, não podia deixar de referir que todo este 

processo tem lapsos da Comissão de Análise e também tem lapsos das próprias figuras 

administrativas do procedimento, nomeadamente a proposta e o Regulamento, e 

também tem um erro seu e do executivo, em especial na reunião de câmara de dois de 

dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que no Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo consta uma benesse para os bombeiros, sendo que essa benesse surgiu no âmbito 

de uma proposta, aprovada ainda no mandato anterior, para a criação de benefícios 

destinados aos bombeiros voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Praia da Vitória. Essa proposta foi deliberada em reunião de câmara, e 

destinava-se só aos bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

da Praia da Vitória, por conseguinte obrigava à alteração de outros documentos, 

nomeadamente do Regulamento de Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, ora 

quando o Regulamento foi alterado alterou-se só para os bombeiros e não se especificou 

que era apenas para os bombeiros da Associação de Bombeiros Voluntários da Praia da 

Vitória, mas também analisando a situação é injusto na medida em que é um bombeiro 

do concelho que presta a sua atividade no concelho. --------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a verdade é que a proposta não se sobrepõe ao Regulamento 

mas é também elemento interpretativo do próprio Regulamento. Para além disso há um 

segundo erro de análise, ou seja, rececionadas as candidaturas a Comissão de Análise ao 

analisar a candidatura em questão excluiu o candidatado por este não exercer essa 

atividade na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. A 

partir daí o executivo também cometeu um erro, por sua proposta, porquanto na reunião 

de câmara de dois de dezembro, quando o Vereador Rui Espínola levantou a sua dúvida, 

propôs que se aprovasse as outras duas candidaturas e que se submetesse essa 

candidatura para reavaliação, o que em bom rigor não deve ser feito dessa forma, ou 

seja, como há um número clausulado de bolsas devia ter sido dito que não avançavam 

as restantes e que o processo seria reavaliado para depois se aprovar as que seriam 

atribuídas. Assim sendo, na altura o que se deliberou, por sua proposta, foi que se 

atribuía as duas bolsas de estudo e que o restante seria reanalisado.  -------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a partir dessa deliberação a Comissão de Análise 

começa a analisar a candidatura e deparou-se com uma questão, designadamente que, há 

data da candidatura, o candidato era bombeiro apenas há três meses, portanto não 

cumpria o requisito de ter mais de dois anos de atividade. Para além disso, se fosse para 

atribuir a bolsa de estudo já seria uma terceira bolsa a ser atribuída, tendo em conta que 

as outras duas já foram comunicadas e que não seria possível retirar uma bolsa de 

estudo, para se poder atribuir a uma terceira pessoa, e estaria a ser aberta uma exceção 

ao Regulamento. Na última reunião de câmara foi presente uma proposta da Comissão 

de Análise no sentido de se exclui o candidato, no entanto na proposta constava um erro 

no enquadramento legal, sendo que neste ponto consta a devida correção. ------------------  
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 -------- Face a essa situação disse que a sua opinião, clara e objetiva, sobre este assunto, 

é que o cidadão em causa tem direito a candidatar-se a uma bolsa de estudo, mas em 

termos regulamentares, o candidato não deve ter bolsa de estudo, porque o Regulamento 

prevê que só se atribui bolsa de estudo a bombeiros que tenham mais de dois anos de 

atividade, coisa que, há data de hoje, está claro que não cumpre esse requisito.  -----------  

 -------- Salientou também que, na ótica do cidadão, parece que se andou sempre a tentar 

encontrar uma justificação para se excluir o candidato, ou seja, a forma como se 

processou não parece bem para quem está do lado de fora e é um pouco alheio a isso 

tudo.  -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que se for para aplicar o que está proposto pela Comissão de 

Análise, e que está de acordo com o estipulado no Regulamento, não deixa de ser uma 

imagem da Câmara Municipal que, procedimentalmente, esteve mal nos termos da 

análise, sendo que também teve responsabilidade porque propôs que se atribuísse as 

duas bolsas de estudo e que fosse reanalisada a outra candidatura.----------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, neste caso, não o choca que seja aberta uma exceção, 

simplesmente porque a forma de procedimento administrativo, como foi tratado o 

processo, não é a correta, e propôs que fosse atribuída a bolsa de estudo ao João Pedro 

Ávila Meneses. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que pelo que percebeu vai ser aberta uma 

exceção para atribuir uma bolsa de estudo a este candidato, sendo que, na sua opinião, 

andou-se quatro meses a fazer um caso onde não havia caso, ou seja, andou-se a tentar 

encontrar, no Regulamento, um motivo para excluir a candidatura, quando já se alterou 

outros regulamentos, nomeadamente o Viver e Investir para incorporar algumas 

situações, até se alterou exceções do PDM. Assim sendo, se se pretende incentivar os 

jovens a participar nos bombeiros deve-se apoiar esta candidatura, que, apesar de ter 

levado algum tempo, chegou a “bom porto” e é feita justiça, com a atribuição da bolsa 

de estudo ao João Pedro Ávila Meneses. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente referiu que também não concorda com essa argumentação, 

porquanto quem altera os regulamentos é a Assembleia Municipal. Para além disso uma 

das questões que se mantém, e é objetivo, é em apoiar os bombeiros, mas não pode ser 

para uma pessoa que se vai fazer bombeiro hoje para beneficiar de uma bolsa de estudo 

amanhã, porque o critério de ter mais de dois anos de atividade foi um critério até 

acordado com os bombeiros. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que o João Pedro Ávila Meneses quando apresenta a candidatura 

é bombeiro efetivo há apenas três meses, no entanto, na sua perspetiva, a Câmara esteve 

mal na forma procedimental quando fez a abordagem ao assunto, daí a proposta de 

atribuição, excecionalmente, da bolsa de estudo. ------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a exclusão da 

candidata referida na alínea a) da 3.ª Ata da Comissão de Análise das candidaturas 

para atribuição das bolsas de estudo para o ano letivo de 2020/2021, e atribuir, 

excecionalmente, a bolsa de estudo ao candidato João Pedro Ávila Meneses. ----------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde não participou na discussão nem na votação, 

nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 



 

 
Ata nº 7/2021 Página 17 de 17 
 

 

 

 

setembro, conjugado com os artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. -----------------  

 

 

 -------- (15/07) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - REUNIÕES CAMARÁRIAS 

ORDINÁRIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/488, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que pela proposta n.º I-CMPV/2021/296, datada de 17 de 

fevereiro findo, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 22 de fevereiro findo, 

foram definidas as datas das reuniões ordinárias públicas, concernentes à iniciativa 

“presidência aberta às freguesias e vila do concelho”, a qual por sua vez foi alterada 

pela proposta n.º I-CMPV/2021/334, datada de 3 de março em curso, aprovada em 

reunião de Câmara Municipal de 8 de março em curso; ----------------------------------------  

 -------- Considerando a alteração de circunstâncias, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o reagendamento das seguintes reuniões camarárias que haviam sido 

aprovadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 5 de abril reunião ordinária pública na freguesia de Fontinhas, pelas 19 

horas, no edifício da Casa do Povo das Fontinhas, Estrada Municipal; -----------------------  

 -------- Dia 12 de abril reunião ordinária pública na freguesia de Porto Martins, pelas 19 

horas, no edifício do Salão Cultural do Porto Martins, Estrada de Santa Margarida; -------  

 -------- Dia 19 de abril reunião ordinária pública na freguesia de Quatro Ribeiras, pelas 

19 horas, da Casa do Povo das Quatro Ribeiras, Ao Cruzeiro.” -------------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram vinte horas, pelo que 

de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º Senhor 

Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------------------------  

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


