
 

 
Ata nº 12/2021 Página 1 de 10 
 

 

 

 

ATA Nº 12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MAIO 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. -------  

 

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

 

 

 -------- Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, no edifício da 

Casa do Povo de São Brás, sito na Rua Padre Alfredo Lucas, 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 

 

 

 -------- 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 
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a deliberação camarária de 19 de abril de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do Povo pela 

disponibilização das instalações do edifício da Casa do Povo de São Brás, à Junta de 

Freguesia de São Brás pela hospitalidade demonstrada durante todo o dia e, também, no 

âmbito da “Presidência aberta” a São Brás, perguntou se alguém pretendia colocar 

alguma questão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, Marco Toste, usou da 

palavra para cumprimentar os presentes nesta visita à freguesia de São Brás, e felicitar, 

novamente, a Câmara Municipal por esta iniciativa da “Presidência aberta”. ---------------  

 -------- Congratulou o facto de se ter dado início à requalificação do antigo campo de 

futebol da freguesia de São Brás, salientando que será mais um espaço criado na 

freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente deu nota dos trabalhos na freguesia de São Brás, destacando 

que iniciaram a visita com uma reunião na Sociedade Filarmónica, que recentemente 

teve a inauguração da remodelação da sua sala, sendo que os pedidos de apoio, nesta 

altura, prendem-se com alguns materiais. ---------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que posteriormente visitaram as obras no campo de jogos de 

São Brás, que terá um conjunto de equipamentos que permitirão a prática desportiva, 

nomeadamente passeio, jogging, futebol de sete, basquetebol. --------------------------------  

 -------- Disse ainda que este é um investimento que rondará os sessenta mil euros, cujos 

trabalhos tiveram hoje o seu início, e espera-se que o empreiteiro cumpra com os prazos 

estipulados, sendo que o objetivo, mesmo dando algum prazo para alguma derrapagem, 

é ter a intervenção concluída em agosto, mas o prazo contratual é de três meses. ----------  

 -------- Relativamente às restantes audiências do associativismo salientou que o Centro 

Comunitário tem feito um excelente trabalho na gestão do Lar de São Brás. Para além 

do associativismo, referiu que também tiveram audiências relativas a questões 

particulares, designadamente, questões entre vizinhos, que não são propriamente da 

responsabilidade da Câmara Municipal, mas que o executivo tenta gerir para não irem 

parar à barra do tribunal. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que também estiveram na Zona de Lazer de São Brás e que 

trataram de outros pequenos assuntos com a Junta de Freguesia, como, por exemplo, a 

questão da intervenção na Rua das Covas que faz parte do processo que vai ser hoje 

adjudicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. ----------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges, relativamente à obra de requalificação do campo de 

futebol de São Brás, questionou a quem é que foi adjudicada, tendo o senhor Presidente 
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respondido que a intervenção foi adjudicada à empresa de construção civil 

Domusplanet. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou ainda qual foi o tipo de procedimento 

concursal e se só concorreu esta empresa. ---------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão, o senhor Presidente respondeu que o projeto foi 

apresentado na última “Presidência Aberta”, e no âmbito da participação pública foram 

apresentados alguns contributos, nomeadamente da Junta de Freguesia, por exemplo, no 

caso do projeto do campo de basquetebol, inicialmente, estava previsto ser só meio 

campo e acabou por se alargar para o campo completo. ----------------------------------------  

 -------- No que se refere ao procedimento de contratação esclareceu que, atendendo ao 

que está previsto legalmente e ao valor em causa, foi adotado o ajuste direto, sendo que, 

conforme já disse anteriormente, existem dificuldades ao nível dos empreiteiros para 

aceitarem obras, para aceitarem os convites e fazerem os procedimentos. Assim sendo, 

além da questão da disponibilidade de quem garante a execução das obras, existe a 

questão de quem tenha também, neste momento, condições de pegar nas obras, mesmo 

em concursos públicos de grande valor. -----------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Rua das Covas o Vereador Tiago Borges perguntou se, no 

âmbito da visita hoje efetuada, será feito algum ajuste ao projeto, e se vão ser tidas em 

consideração algumas situações de águas pluviais, nomeadamente logo abaixo do 

cruzamento que vai para a Fontinha, onde existe uma ponte, que já foi intervencionado 

várias vezes, considerando que toda aquela rua não tem grandes zonas de drenagem de 

águas pluviais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou ainda se está prevista alguma situação pontual para melhorar essa 

questão, ou se vai ser asfalto em cima de asfalto. ------------------------------------------------  

 -------- Quanto à intervenção na Rua das Covas o senhor Presidente esclareceu que não 

está prevista intervenção na ribeira, e no caso das pontes, à exceção de uma passagem 

hidráulica que existe por de baixo da via municipal que é da responsabilidade da 

Câmara Municipal, todas as outras pontes são da responsabilidade de privados, porque 

são acessos a habitações privadas. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre as restantes questões disse que o asfalto é que vai fazer as correções das 

águas pluviais, e acrescentou que outra situação tem a ver com os ramais, ou seja, 

aquela é uma via com muito terreno onde ainda é possível construir, pelo que é 

importante tratar dos ramais para não se asfaltar e posteriormente ser necessário cortar o 

asfalto para executar ramais. Assim sendo, existem os pareceres da EDA e da Praia 

Ambiente, os contatos com os cidadãos, e também a Junta de Freguesia faz esse esforço 

de articulação com quem pretende construir para se preparar todo esse processo, sendo 

que essa situação é transversal a todas as vias. ---------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à obra do bar do Abismo, na freguesia dos Biscoitos, o 

Vereador Tiago Borges perguntou o ponto de situação, considerando que o objetivo era 

no sentido de ser inaugurado na Páscoa e como já está quase no início do verão gostaria 

de saber o que se passa. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que quando apontou essa data para a inauguração 

do bar do Abismo era o seu objetivo, e não uma promessa. ------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que, finalmente, o empreiteiro entregou a empreitada, 

entregou a obra e a sua conclusão, apesar de ainda faltar alguns pequenos acertos, 

porém esta foi daquelas empreitadas que correu menos bem. ----------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que, como disse anteriormente, a Câmara poderia ter 

retirado a obra ao empreiteiro, mas retirar a obra ao empreiteiro, voltar a abrir concurso 

para entregar a obra a outro empreiteiro, levaria a que, provavelmente, nem neste verão 

o bar do Abismo estivesse a funcionar. ------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que formalmente, neste momento, a obra ainda não está 

rececionada, mas prevê-se seja feito durante este mês. ------------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que, apesar de a obra ainda não estar rececionada, a 

Cooperativa Praia Cultural já está a colocar os materiais para fazer a sua abertura e a sua 

gestão, sendo que o objetivo é abrir e inaugurar aquele espaço durante este mês. ----------  

 -------- Relativamente a esta obra o Vereador Tiago Borges disse que, no seu entender, a 

mesma tem um problema desde a sua conceção até à sua execução, ou seja, desde o seu 

início até aos dias de hoje. Como tiveram conhecimento que a obra em causa tem 

problemas de má execução e de infiltrações, seria importante a Câmara garantir, quando 

fizer a receção provisória da obra, que esteja em condições, para que no final deste 

verão não se estar a gastar mais a reparar alguma coisa que tenha sido mal executada e 

que já foi paga.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação perguntou qual é o valor final daquela empreitada, ao 

que o senhor Presidente respondeu que, neste momento, ainda não podia dizer qual era o 

valor final, mas logo que esteja finalizado o processo daria essa informação. ---------------  

 -------- De seguida questionou se os equipamentos de cozinha são de quem vai explorar, 

ou se fazem parte do espaço, ou seja, caso algum dia a pessoa que vai explorar o bar 

deixe de o fazer, se os equipamentos ficam no edifício ou essa pessoa retira os mesmos. -  

 -------- Quanto ao valor o senhor Presidente esclareceu que a Câmara Municipal tem 

dezenas de empreitadas a decorrer, pelo que não lhe é possível fixar os montantes de 

todas elas. Assim sendo, aquilo que disse foi que não ia dizer o montante aproximado, 

porquanto noutras alturas já o fez e depois tentaram utilizar esses valores contra a sua 

pessoa. - ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que quando tiver o valor em concreto essa informação será 

disponibilizada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere aos equipamentos disse que, conforme já tinha dito 

anteriormente, quem vai fazer a exploração é a Cooperativa Praia Cultural e os 

equipamentos que estão a ser colocados são da mesma. ----------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que alguns desses equipamentos foram adquiridos 

propositadamente, pela Cooperativa Praia Cultural, para o bar do Abismo, e outros são 

equipamentos que a Cooperativa Praia Cultural já tinha ao seu dispor. ----------------------  

 -------- Concluiu referindo que todas essas questões serão tratadas, no devido tempo, 

quando se lançar a concurso público a exploração do bar do Abismo, que, conforme já 

disse anteriormente, não será neste mandato. -----------------------------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/12) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 10 de maio 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 10 de maio 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/12) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 10 de maio corrente, 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 10 de maio 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 10 de maio 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 10 de maio 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 10 de maio corrente, 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 10 de maio 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 10 de maio 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, 

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 10 de maio corrente, pelo que será substituído, 



 

 
Ata nº 12/2021 Página 6 de 10 
 

 

 

 

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

 

 

 -------- (03/12) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de maio 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 6 a 7 de maio 

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

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

 

 

 -------- (04/12) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “EIXO 

PEDONAL DE LIGAÇÃO DA CIDADE AO PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA”:  

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/700), datado de 3 de maio corrente, do 

Júri do Concurso Público para a adjudicação da empreitada de “Eixo Pedonal de 

Ligação da Cidade ao Porto da Praia da Vitória”, o qual faz parte integrante da presente 

ata. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório Final 

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

 

 

 -------- (05/12) RELATÓRIO FINAL – ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR 

CONCURSO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE 

“REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO 

CONCELHO – 2ª. FASE”: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/697), datado de 29 de abril findo, do 

Júri do Concurso Público para a realização da empreitada de “Remodelação e ampliação 

do Edifício dos Paços do Concelho – 2ª. Fase”, do seguinte teor: -----------------------------  

 -------- “Por reunião camarária datada de 01 de março de 2021, foi autorizado o 

procedimento por concurso público, nos termos da alínea b), do artigo 19º., do Decreto 

Legislativo Regional nº. 27/2015, de 29 de dezembro, que aprova o regime jurídico dos 

Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, conjugado com o Código dos 

Contratos Públicos, para a realização da empreitada de “Remodelação e ampliação do 

Edifício dos Paços do Concelho – 2ª. Fase”. ------------------------------------------------------  

 -------- A 18 de março de 2021, foi publicado nos Diário da Repúblico e no Jornal 

Oficial o anúncio de concurso público, ficando o procedimento disponível na plataforma 

acinGov, sendo o prazo limite para apresentação das propostas 17 de abril de 2021. ------  

 -------- Terminado o prazo limite para apresentação das propostas, verificou-se que os 

concorrentes MARQUES, S.A. e TRANSJET – Construções e Transportes, Ldª., apenas 

entregaram uma declaração de não apresentação de propostas. Verificou-se que o 
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procedimento ficou deserto, ou seja, nenhum dos concorrentes apresentou proposta, 

pelo que o se propõe que seja anulado o presente procedimento e que seja autorizado a 

abertura de segundo procedimento. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos da alínea a), nº. 1, do artigo 24, do CCP, pode adotar-se o ajuste 

direto quando: “em anterior concurso público, nenhum candidato se haja apresentado ou 

nenhum concorrente haja apresentado proposta”. ------------------------------------------------  

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

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório Final em 

causa.  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Tiago Borges e Amélia Borges abstiveram-se. --------------------  

 

 

 -------- (06/12) “REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS 

DO CONCELHO - 2.ª FASE” – PROPOSTA DE AJUSTE DIRETO: ------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/702, datada de 3 de maio em curso, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que, por reunião camarária datada de 01 de março de 2021, foi 

autorizado o procedimento por concurso público, nos termos da alínea b), do artigo 19º., 

do Decreto Legislativo Regional nº. 27/2015, de 29 de dezembro, que aprova o regime 

jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, conjugado com o 

Código dos Contratos Públicos, para a realização da empreitada de “Remodelação e 

ampliação do Edifício dos Paços do Concelho – 2ª. Fase”; -------------------------------------  

 -------- Considerando que, terminado o prazo limite para apresentação das propostas, 

verificou-se que os concorrentes MARQUES, S.A. e TRANSJET – Construções e 

Transportes, Ldª., apenas entregaram uma declaração de não apresentação de propostas. 

Verificou-se que o procedimento ficou deserto, ou seja, nenhum dos concorrentes 

apresentou proposta; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, não há alterações ao projeto e estimativa orçamental, 

mantendo-se o valor base de concurso de € 506.416,25, acrescido do IVA; -----------------  

 -------- Considerando que, nos termos da alínea a), nº. 1, do artigo 24, do CCP, pode 

adotar-se o ajuste direto quando: “em anterior concurso público, nenhum candidato se 

haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado proposta”; -----------------------  

 -------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Aprovação do projeto de Remodelação e ampliação do Edifício dos Paços do 

Concelho, nomeadamente: Caderno de Encargos, Cláusulas Técnicas, Convite, Projeto 

de Execução, Estudo Geológico e Geotécnico, Plano de Segurança e Saúde e Plano de 

Gestão de Resíduos; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Que seja autorizada a abertura do concurso para a realização destes 

trabalhos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Que estes trabalhos sejam executados em regime de empreitada, adotando-se 

o procedimento por ajuste direto – regime geral, nos termos da alínea a), nº. 1, do artigo 

24, do CCP, propondo-se o convite a estas três empresas: --------------------------------------  

 --------  - TREPA – Construção Civil, Ldª. --------------------------------------------------------  

 --------  - CITEL – Construtora Ideal da Terceira, S.A. -----------------------------------------  
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 --------  - CONSTRUÇÕES MATOS --------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Que seja nomeado um Júri para condução dos procedimentos para formação 

do contrato, de acordo com o nº. 1, do artigo 67º. e nº.s 1 e 2, do artigo 69º., do CCP, 

propondo-se a seguinte composição: ---------------------------------------------------------------  

 --------  - Manuel Adriano Ortiz – Presidente -----------------------------------------------------  

 --------  - Maura Andreia Aguiar --------------------------------------------------------------------  

 --------  - Virgínia Barcelos Faria -------------------------------------------------------------------  

 --------  - Vanda Laurémia Aguiar – (suplente) ---------------------------------------------------  

 --------  - José Carlos Silva ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Que seja autorizada a despesa, que será distribuída pelos anos de 2021 e 

2022, atendendo a que o prazo previsto para a realização da empreitada é de 450 dias.” --  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que é estranho que tenha sido lançado um 

concurso público com o preço base de cerca de quinhentos e seis mil euros, e o senhor 

Presidente, na boa fé, faça um ajuste direto pelo mesmo valor base, ou seja, está a 

avançar com um convite para fazer um ajuste direto com o mesmo valor base daquilo 

que foi feito no concurso público e que as empresas disseram que não conseguiam fazer 

por aquele preço. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que o objetivo é defender o interesse público, 

pelo que quanto mais barato melhor para a Câmara Municipal, assim sendo não se ia 

aumentar o valor do preço base, até porque não seria legal, após abrir concurso público, 

fazer um ajuste direto alterando o valor. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que, na sua opinião, no caso deste processo e 

considerando que houve duas empresas que disseram claramente que o preço era 

relativamente baixo, seria mais sensato, mesmo que sofresse um ligeiro atraso, fazer um 

novo concurso público, aumentado um pouco o valor base, porquanto, nesta fase, não 

existe mais obras, o que existe é falta de mão de obra. Assim, seria interessante, junto 

da Escola Profissional, sugerir a formação de pedreiros, eletricistas, fiscais, 

canalizadores, pintores, entre outros, que poderiam não ser formações de três anos, mas 

formações temporárias de modo a integrar essas pessoas nas empresas. ---------------------  

 -------- Referiu ainda que por essa razão é que as empresas não estão a concorrer porque 

não têm mão de obra disponível para corresponder às necessidades existentes. -------------  

 -------- Concluiu salientando que, no seu entender, deveria ser feito um novo concurso 

público, aumentado o preço base, dando oportunidade às empresas de receberem um 

pouco mais e estas pagarem aos trabalhadores um pouco mais. -------------------------------  

 -------- Relativamente à Escola Profissional o senhor Presidente esclareceu que, como o 

senhor Vereador tem conhecimento, a mesma abre os cursos que são apoiados pelo 

Governo Regional e que são autorizados pela Secretaria Regional da Juventude, 

Qualificação Profissional e Emprego.  -------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que um dos objetivos, de longa data, da Escola Profissional é em 

candidatar o máximo de cursos possível e é sempre restringido, ou seja, não é por falta 

de iniciativa da Escola Profissional apresentar propostas de abertura de novos cursos 

que os mesmo não se concretizam, mas sim por restrição ao nível do financiamento, 

bem como com restrição de autorização para abertura dos cursos. Portanto o trabalho 

que a Escola Profissional faz está a ser bem feito e deve continuar a ser feito, no 
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entanto, é necessário, junto do Governo Regional, fazer pressão para que se abram 

cursos nas áreas que estão identificadas com necessidades. ------------------------------------  

 -------- Quanto à questão em apreço, o senhor Presidente disse que, pelo que percebeu, a 

proposta do Partido Social Democrata é no sentido de se fazer uma alteração 

orçamental, fazer um reforço à verba disponível para a obra dos Paços do Concelho, 

aumentar o valor para fazer a obra e não esgotar todos os limites para o fazer com o 

melhor preço competitivo que se consiga. No entanto, no seu entender, isso não é a 

melhor solução, porquanto, independentemente de se fazer o apoio às empresas, por o 

preço ser mais dez mil ou trinta mil euros não quer dizer que isso tenha resultado final 

em maior valor para os trabalhadores. -------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que o que compete à Câmara, e é a sua posição, é tentar ao 

limite conseguir, defendendo o interesse público, fazer uma obra pública pelo menor 

valor possível, por essa razão é que são feitos os concursos e a contratação pública. ------  

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

 -------- Os Vereadores Tiago Borges e Amélia Borges abstiveram-se. --------------------  

 

 

 -------- (07/12) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - REUNIÃO CAMARÁRIA 

ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 17 DE MAIO DE 2021: -  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/711, datada de 5 de maio corrente, do Sr. Presidente 

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

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

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

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 último, aprovada em reunião 

de Câmara Municipal de 8 de março último, bem como pela proposta n.º I-

CMPV/2021/488, datada de 22 de março último, aprovada em reunião de Câmara 

Municipal de 22 de março último, e pela proposta n.º I-CMPV/2021/621, datada de 16 

de abril findo, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 19 de abril findo; -----------  

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

delibere aprovar o reagendamento da seguinte reunião camarária que havia sido 

aprovada: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 17 de maio reunião ordinária e que a mesma se realize no edifício dos Paços 

do Concelho, sito na Praça Francisco Ornelas da Câmara, freguesia de Santa Cruz, pelas 

14 horas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 


