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ATA Nº 9 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL 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 Rui 

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, no edifício do 

Salão Cultural do Porto Martins, sito na Estrada de Santa Margarida, reuniu a Câmara 

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

presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de 

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

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

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta 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 março de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 
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presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do Povo pela 

disponibilização das instalações do Salão Cultural do Porto Martins, à Junta de 

Freguesia do Porto Martins pela hospitalidade demonstrada durante todo o dia e, 

também, no âmbito da presidência aberta ao Porto Martins, perguntou se alguém 

pretendia colocar alguma questão. ------------------------------------------------------------------  

  ------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia do Porto Martins, Maura Branco, 

usou da palavra para agradecer a disponibilidade do executivo camarário em visitar a 

freguesia do Porto Martins, ouvir as questões apontadas, e por ouvir os munícipes na 

própria freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente fez o ponto de situação relativamente à 

“Presidência aberta” na freguesia do Porto Martins, destacando que visitaram as zonas 

balneares, cuja empreitada para as diversas intervenções está prestes a ser lançada a 

concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu informando que relativamente ao investimento privado no Porto do 

Senhor Guilherme o mesmo terá início, em princípio e de acordo com a informação do 

privado, no final desta semana. ---------------------------------------------------------------------  

  ------- Referiu que estiveram no pavilhão, por solicitação da senhora Presidente da 

Junta de Freguesia, o qual, para além de problemas de infraestrutura, tem vindo a ser 

muito utilizado nos últimos tempos, também decorrente da situação do pavilhão 

Vitalino Fagundes. Assim sendo, alguns dos problemas que existiam tem vindo a 

densificar-se, e a surgir problemas novos que também é importante corrigir. ---------------  

  ------- Ainda sobre esta situação disse que, se o empreiteiro cumprir com os prazos, a 

Associação de Jovens da Fonte do Bastardo regressará, no início da próxima época 

desportiva, ao seu pavilhão, o que irá libertar, de alguma forma, a pressão que existe 

sobre o pavilhão do Porto Martins, mas o certo é que essa utilização intensiva veio a 

avolumar os problemas que já existiam e trazer novos problemas. ----------------------------  

  ------- Quanto às restantes situações destacou o contato com o associativismo, bem 

como o contato com a população em particular, sendo certo que das audiências que 

tiveram ao longo do dia foi o associativismo que dominou as audiências. -------------------  

  

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

  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou, no âmbito das intervenções nas zonas 

balneares, o que é que está a ser feito na zona balnear do Porto Martins, ou o que é que 

vai ser feito de novo que não era habitual fazer aquando da preparação da época balnear.  

  ------- Questionou ainda o ponto de situação do processo de preparação da época 

balnear no concelho, desde os Biscoitos até ao Porto Martins, e se as piscinas não 

naturais irão abrir durante esta época balnear. ----------------------------------------------------  
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  ------- Relativamente às zonas balneares, designadamente no Porto Martins, o senhor 

Presidente respondeu que às intervenções que estão planeadas acresce aquilo que é 

habitual fazer-se, sendo que nesta localidade a única zona balnear definida, como tal, é a 

piscina, portanto a estratégia é em alargar os espaços de zona balnear.  ----------------------  

 -------- Relativamente à piscina natural este ano serão corrigidas algumas inclinações, o 

acesso para pessoas com mobilidade reduzida, serão feitos melhoramentos no acesso à 

água, corrigidas algumas zonas de solário que não estão em condições, a criação de um 

novo ponto de lavagem dos banhistas, e alguns trabalhos de salvaguarda da zona do 

areal, considerando que esta é sempre uma zona problemática dada a sua proximidade à 

via pública e que é sempre difícil ao nível da limpeza, atendendo também à 

movimentação noturna no âmbito da proximidade do estabelecimento de restauração.----  

  ------- Quanto ao Porto do Senhor Guilherme disse que será feita intervenção na 

totalidade do seu solário, além dos equipamentos de segurança, e que será dado apoio a 

esse investimento privado, designadamente às duas infraestruturas, sendo que um 

privado tem um projeto para requalificação e criação de bar e restauração, pelo que aqui 

o que se está a procurar fazer é uma intervenção pública, e como há uma intervenção 

também privada, a perspetiva é que uma não atrapalhe a outra e que ambas, em 

conjunto, permitam dotar e melhorar aquela zona. Para além da reorganização da zona 

do parque de estacionamento, que atualmente está em bagacina. ------------------------------  

  ------- No que se refere à Baía da Câmara disse que a intenção também é em aumentar 

a zona de solário com deque, considerando que lá em baixo o espaço é muito residual, 

bem como melhorar o acesso ao mar, tendo em conta que só existe uma pequena escada 

que não é de fácil utilização. ------------------------------------------------------------------------  

  ------- Relativamente à preparação da época balnear um pouco por todo o concelho 

referiu que a mesma está a decorrer com a normalidade que é habitual, destacando os 

investimentos que estão a ser realizados na praia dos Sargentos, que decorrem a bom 

ritmo, apesar de nas últimas semanas terem tido alguns atrasos atendendo às condições 

atmosféricas que se fizeram sentir. Na verdade, de acordo com as regras em vigor, a 

distância a que se encontram as instalações sanitárias e o mais bar próximo, permitia 

estar em conformidade, porquanto as medidas de distanciamento são as mesmas para 

todo o país, mas atendendo à realidade geográfica local em que tudo o que fica para lá 

de uns metros é logo muito longe, a Câmara está a construir essa infraestrutura que 

também vai enriquecer aquela zona. ---------------------------------------------------------------  

  ------- Quanto à Praia Grande disse que aguardam o resultado das análises à areia, e só 

quando tiverem esses resultados é que é possível espalhar a areia, sendo que, para já, a 

mesma mantêm-se naquela circunstância. ---------------------------------------------------------  

  ------- No que concerne às restantes infraestruturas referiu que está a decorrer a obra na 

Calheta dos Lagadores, e que o bar do Abismo encontra-se na fase final, sendo que de 

acordo com informação do empreiteiro falta colocar as porta e pintura final. ---------------  

  -------  Relativamente às Quatro Ribeiras adiantou que está prevista a construção de um 

muro de suporte na encosta que está desprotegida. ----------------------------------------------  

  ------- Quanto aos nadadores salvadores disse que está a decorrer a fase das 

candidaturas para os respetivos cursos. ------------------------------------------------------------  
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  ------- No que se refere a outras questões que são essenciais, designadamente o 

funcionamento das piscinas não naturais, esclareceu que não têm qualquer indicação 

para a época balnear deste ano, pelo que estão a seguir, mais ou menos, aquilo que 

aconteceu no ano passado, e acreditam que, em princípio, as indicações das autoridades 

de saúde não vão diferir muito das do ano passado. ---------------------------------------------  

  ------- Ainda sobre esta questão disse que quer acreditar que a época balnear vai correr 

bem e que vão ter condições para ter uma época à semelhança do ano passado, e que a 

situação epidemiológica vai manter-se, de alguma forma, controlada para se manter o 

uso de prática balnear. --------------------------------------------------------------------------------  

  ------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o muro de suporte na zona balnear das 

Quatro Ribeiras já está a ser resolvido ou vai ser resolvido, tendo o senhor Presidente 

respondido que à semelhança de todos os investimentos nas zonas balneares, à exceção 

dos investimentos nos Biscoitos que estão em curso, no caso do Proto Martins a 

empreitada é lançada a concurso para a próxima semana, e no caso das Quatro Ribeiras 

a empreitada também será lançada a concurso ainda este mês. --------------------------------  

  ------- Relativamente ao pavilhão do Porto Martins o Vereador Rui Espínola 

questionou que tipo de intervenção é necessária fazer naquele local, e se a intervenção 

decorreu, efetivamente, do desgaste pelo uso pela Associação de Jovens da Fonte do 

Bastardo, ou se isso já vinha acontecendo anteriormente. --------------------------------------  

  ------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que alguns dos problemas já 

se verificavam antes da utilização por parte da Associação de Jovens da Fonte do 

Bastardo, sendo que esses problemas avolumaram-se com essa utilização, e que outros 

problemas surgiram posteriormente. Para já foi feita uma intervenção ao nível do piso, 

nas instalações sanitárias superiores, e uma correção ao nível dos tetos na área superior. -  

  ------- Referiu também que na zona dos balneários é notório o desgaste, bem como a 

dificuldade ao nível da limpeza, e tem de se assumir, de forma clara, que o pavilhão do 

Porto Martins nunca tinha tido sido utilizado por um grande clube desportivo, de forma 

permanente. No entanto, o pavilhão tem alguns problemas de base da sua construção, 

em especial ao nível dos rebocos e da pala. -------------------------------------------------------  

  ------- Recordou ainda que esta empreitada é daquelas empreitadas que tem problemas 

quase desde do términus da sua construção, considerando que a empresa foi à falência 

logo de seguida e foi muito problemático, em termos do impacto que teve junto do 

tecido empresarial do concelho. --------------------------------------------------------------------  

  ------- Concluiu dizendo que se espera que com o reforço das intervenções, e com o 

aliviar da pressão sobre o pavilhão, essas questões sejam resolvidas. ------------------------  

  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/09) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de abril 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 12 de abril 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. --------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (02/09) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA 

VITÓRIA: - -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/501, datada de 31 de março findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que o Corpo de Bombeiros Voluntários de acordo com as suas 

atribuições próprias, são considerados agentes de proteção civil nos concelhos, 

conforme o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases de Proteção Civil; ---------------------------  

 -------- Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia 

da Vitória é constituída por homens e mulheres que dedicam voluntariamente grande 

parte do seu tempo em prol da comunidade praiense, realizando com coragem inúmeras 

tarefas de proteção civil, nomeadamente, no âmbito da emergência Pré-hospitalar, 

combate a incêndios, ações de mitigação para a redução de efeitos da ocorrência de 

situações de riscos, proteção e socorro de pessoas em perigo e salvaguarda de bens, 

colaboração no socorro a náufragos e buscas subaquáticas, sensibilização em matéria de 

autoproteção, participação em exercícios e simulacros, entre outros; -------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso 

no Concelho da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 15.º atribuição de Medalha de 

Bons Serviços Municipais, destinada a premiar membros das Associações de 

Bombeiros, que tenham trabalhado na área do Concelho, com dedicação e mérito em 

prol do Município. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município reconhece e pretende homenagear/condecorar 

todos os homens e mulheres que muito têm contribuído para o bem-estar e segurança 

dos praienses, sendo também um reconhecimento público da coragem e dedicação que 

colocam, diariamente, ao serviço da humanidade. -----------------------------------------------  

 -------- Assim e nos termos do artigo 15.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais proponho que Câmara delibere a atribuição de Medalhas de Bons Serviços 

Municipais: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Bronze (10 anos de serviço)  -------  
 -------- Eduardo Miguel Borges Arruda ------------------------------------------------------------  

 -------- Carlos Filipe Medeiros Lima ---------------------------------------------------------------  
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 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata (20 anos de serviço) ----------  
 -------- Leonel dos Reis Raimundo -----------------------------------------------------------------  

 -------- Ruben Graciano Mendes Linhares ---------------------------------------------------------  

 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille (30 anos de 

serviço) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ------- Alexandre Manuel Picanço da Cunha -----------------------------------------------------  

 -------- Rui Miguel Pacheco Correia.”. -------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que a atribuição das medalhas, 

no âmbito do dia municipal do bombeiro, habitualmente decorre no mês de março, no 

entanto não ocorreu nessa altura atendendo às circunstâncias, e por acordo com a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória corrigiu-se a 

data do evento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Recordou também que no ano passado a Câmara já havia deliberado a atribuição 

de medalhas, que não foram atribuídas porquanto este foi o primeiro evento que a 

Câmara cancelou no âmbito da pandemia, pelo que este ano vão ser impostas as 

condecorações já deliberadas o ano passado, além das que são aqui propostas. -------------  

 -------- Informou ainda que a cerimónia vai decorrer no Auditório do Ramo Grande, no 

próximo domingo pelas onze horas, e, dada a capacidade do mesmo, será a primeira 

cerimónia a decorrer de acordo com o protocolo normal, com a necessidade das pessoas 

confirmarem a sua presença. ------------------------------------------------------------------------  

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

 

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

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

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

 

 

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

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

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

  

 

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

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

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

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

  

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


