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ATA Nº 16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO 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 

Avelino de Sousa Martins, em substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. -------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins, 

Rui Miguel Mendes Espínola, Marília de Fátima Ávila Coelho, Diana Lima Silva, Luís 

Carlos Marques Ruivo e Amélia Maria Brasil de Oliveira Borges. --------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, no edifício 

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

Presidência de 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 Avelino de Sousa Martins, 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que teve conhecimento de que foi instalado um 

ecrã gigante na zona da marina, supondo que o mesmo seja para a transmissão dos jogos 

do Campeonato Europeu de Futebol e questionou se o objetivo é dar algum dinamismo 

à zona dos bares, quanto tempo vai ficar instalado naquele local e qual o custo associado 

a essa iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que a ideia é o ecrã ficar instalado até ao fim do 

Campeonato, para transmissão dos jogos, mas isso ainda vai depender de algumas 

situações controversas. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que a despesa, com o custo da 

segurança incluído, ronda os cinco mil euros. ----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu também que, neste momento, existe uma situação 

controversa com a Capitania do Porto, porquanto o senhor Capitão do Porto entende que 

aquilo que a Câmara fez é proibido, mas que, no entanto, e dada a atual situação 

epidemiológica, a Câmara pode ir desenvolvendo as atividades, sendo que a ideia é 

tentar dar alguma dinâmica àquela zona. ----------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, por enquanto, não se verificaram grandes ajuntamentos, 

mas, no caso de tal acontecer e se necessário, suspende-se a iniciativa. ----------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a ideia e a reivindicação surgiram por parte dos 

empresários daquela zona, que, basicamente, trataram de todo processo, sendo que à 

Câmara competia assumir a despesa, bem como montar o palco. -----------------------------  

 -------- Referiu que o executivo vê esta situação de acordo com as normas que são 

aplicadas, neste momento, para o Concelho, à semelhança de outros eventos que têm 

vindo a ser autorizados, reconhecendo, porém, que, no dia que se realize um jogo da 

seleção portuguesa, possam surgir problemas de ajuntamento, mas que a situação 

epidemiológica e o avanço da vacinação no Concelho também permitem, de alguma 

forma, dar alguma dinâmica aos negócios e ao Concelho. --------------------------------------   

 

 -------- O Vereador Tiago Borges salientou que, na reunião de Câmara realizada na 

freguesia dos Biscoitos, o senhor Presidente disse que, quando acabasse a intervenção 

no bar do Abismo, disponibilizaria a informação do valor exato do custo daquela 

intervenção, pelo que perguntou qual o valor final dessa empreitada, sabendo que o 

mesmo é, supostamente, referente apenas às obras e não inclui os equipamentos que 

foram adquiridos e instalados pela Cooperativa. -------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão, o senhor Presidente respondeu que o valor da execução 

foi de cento e cinquenta mil euros, o qual foi cumprido, sendo que o prazo de execução 

foi de noventa dias e não foi cumprido. ------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao bar da Calheta dos Lagadores e da Fonte das Pombas, o prazo 

de execução foi de sessenta dias, o qual foi cumprido, sendo que o valor de execução foi 

de cem mil euros e que também foi cumprido. ---------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que esta informação se encontra disponível no sítio do Município 

e foi enviada, por e-mail, aos senhores Vereadores. ---------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Martins, relativamente ao bar do Abismo, disse que, na sua 

perspetiva, se perdeu a oportunidade de fazer uma intervenção relevante naquele local, 

apesar do que foi feito ter melhorado as condições existentes, mas que o local merecia 

uma intervenção com outro impacto e com outra valência. -------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, apesar de não estar inteirado do processo em concreto, 

mas não havendo verba, provavelmente, teria sido preferível aguardar para depois se 

fazer outro tipo de obra necessária para aquele local, do que estar a intervir nesta altura 

e a hipotecar uma possível obra daqui a uns anos. -----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concordou com esta opinião do Vereador Rui Martins, 

salientando que o primeiro projeto da Câmara não tinha nada a ver com o que foi feito, 

mas o certo é que tudo o que é feito na orla costeira causa problemas. -----------------------  

 

 -------- Por fim o Vereador Rui Martins congratulou-se com aquilo que tem sido feito, 

na área do desporto, na zona do Paul, considerando que aquela era uma zona que estava 

desaproveitada, mas, no entanto, alertou para o facto de o campo não estar na zona mais 

adequada pois está junto à lagoa, mas, mesmo assim, entende que ainda pode haver 

solução, a qual passa por se colocar uma rede junto daquele lado da lagoa, para evitar 

que as bolas lá vão parar. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que esteve no local e constatou que o mesmo está a 

ser muito utilizado, sendo que, provavelmente, o objetivo era que fosse mais utilizado 

por crianças, o que não está a acontecer. ----------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR RUI FERNANDES 

NOBRE DE CASTRO: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 14 de junho do ano em curso, de Rui Fernandes Nobre 

de Castro, 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 14 de junho de 2021. ---------------------  

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

 

 

 -------- (02/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 14 de junho 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 14 de junho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 14 de junho 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 14 de junho 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 14 de junho 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 pode estar presente na reunião do dia 14 de junho 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 14 de junho 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 pode 

estar presente na reunião do dia 14 de junho 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 14 de junho 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 

pôde estar presente na reunião do dia 14 de junho 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 14 de junho do ano em curso, de Amélia Maria Brasil 

de Oliveira Borges, 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 14 de junho 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/16) RELATÓRIO FINAL - AJUSTE DIRETO - EMPREITADA DE 

“REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO 

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

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/929), datado de 2 de junho corrente, 

do Júri do procedimento por ajuste direto, para realização da empreitada de 

“Remodelação e Ampliação do Edifício dos Paços do Concelho – 2.ª Fase”, o qual faz 

parte integrante da presente ata. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (05/16) PROPOSTA - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - 

EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA 2 – (FONTE DO 

BASTARDO, PORTO MARTINS, CABO DA PRAIA, SÃO BRÁS, VILA NOVA, 

AGUALVA, QUATRO RIBEIRAS E BISCOITOS)”: --------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/931, datada de 4 de junho em curso, do Júri do 

Concurso Público da empreitada de “Pavimentação da Rede Viária 2 – (Fonte do 

Bastardo, Porto Martins, Cabo da Praia, São Brás, Vila Nova, Agualva, Quatro Ribeiras 

e Biscoitos)”, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que a empreitada de “Pavimentação da Rede Viária 2 – (Fonte do 

Bastardo, Porto Martins, Cabo da Praia, São Brás, Vila Nova, Agualva, Quatro Ribeiras 

e Biscoitos), por reunião camarária datada de 17 de maio de 2021, foi adjudicada à 

empresa TECNOVIA AÇORES – Sociedade de Empreitadas, S.A. --------------------------  

 -------- Considerando que está a ser preparado o arranque dos trabalhos, tendo o 

empreiteiro apresentado o “PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE”, para aprovação. ----  

 -------- Analisado o referido Plano, somos de parecer que o mesmo reúne condições de 

aprovação, pelo que se solicita a aprovação do mesmo.” ---------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/16) PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – CATARINA BORBA 

ALMEIDA: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/935, datada de 1 de junho 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; ---------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que houve alteração de morada e de condições socioeconómicas 

do agregado familiar em análise; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a anulação do apoio à 

renda constante de quadro anexo, com efeitos a partir de 1 de junho de 2021.” -------------  

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

 

 

 -------- (07/16) 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 SETEMBRO DE 

2021: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/936, datada de 7 de junho em curso, 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, I/2020/1566 

e I/2021/475, 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 setembro 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 ------------------------------------------------------------------  
 -------- a) De espaços Municipais (espaços de venda de produtos de artesanato ou 

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

 

 

 -------- (08/16) AGUIAR & MANUELA IMOVEIS, LDA – SOLICITAÇÃO DE 

DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO RESERVADO EM FRENTE AO 

HOSTEL ZIG- ZAG: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 25 de maio findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- «A Empresa Aguiar& Manuela Imóveis, Lda. vem solicitar 2 lugares de 

estacionamento reservado em frente ao Hostel ZIG- Zag, sito na rua Duque de Palmela 

nº 3, freguesia de Santa Cruz, deste concelho, pelo período de 01 de junho a 31 de 

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

 -------- Segundo o parecer técnico da Sr.ª Eng.ª Madaíl Ávila, o qual abaixo se 

transcreve: ‘’Sou do parecer que o pedido de estacionamento reservado em apreciação 

está em condições de ser deferido por não ser ultrapassada, até à data, a cota de 10% 

do estacionamento total da zona em questão.’’ --------------------------------------------------  

 -------- E de acordo com o artigo 7º, do Regulamento das Zonas de Estacionamento 

tarifado na Praia da Vitória, o Município poderá atribuir, em alguns casos, locais 

reservados na área, a que se refere o artigo 1º, que ficaram sujeitos  ao pagamento da 

taxa referida no ponto 2, do artigo 4º; desde que esse número de lugares não exceda os 

10% do total de lugares existentes na zona tarifada; não existindo qualquer limite no 

que cerne ao presente Regulamento. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto o referido pedido deverá ir a reunião Camarária.» ----------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de dois 

lugares de estacionamento reservado, conforme requerido, nos termos e 

fundamentos da informação técnica datada de 25 de maio findo, do Setor de 

Atendimento a Munícipes. -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/16) AGUIAR & MANUELA IMOVEIS, LDA – SOLICITAÇÃO DE 

DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO RESERVADO NA RUA DA 

ALFÂNDEGA, EM FRENTE À SEDE DA SUA EMPRESA: ----------------------------  

 -------- Informação datada de 25 de maio findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- «Firma Aguiar & Manuela Imoveis, Lda., representada por José Celestino 

Mendes Aguiar, vem requerer a esta Câmara Municipal dois lugares 

de estacionamento reservado, na rua da Alfandega em frente à sede da sua 

empresa supra mencionada, freguesia de santa Cruz, deste Concelho, no período de 1 

de junho a 31 de dezembro do ano em curso. ---------------------------------------------------  
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 -------- Tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da Vitória poderá 

atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1º do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da Vitória, que 

ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, desde que esse número de lugares não 

exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos do artigo 7º 

do já citado Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl Ávila, na etapa 

n.º2, "Sou do parecer que o pedido de estacionamento reservado em apreciação está em 

condições de ser deferido por não ser ultrapassada, até à data, a cota de 10% do 

estacionamento total da zona em questão.". ------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto o referido pedido deverá ir a reunião Camarária.” ----------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se é normal as empresas solicitarem lugares 

de estacionamento reservado junto das suas sedes, tendo o Vereador Carlos Costa 

respondido que, qualquer particular pode solicitar um lugar de estacionamento 

reservado, sendo o pedido autorizado desde que esse número de lugares não exceda os 

10% do total de lugares existentes na zona tarifada. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de dois 

lugares de estacionamento reservado, conforme requerido, nos termos e 

fundamentos da informação técnica datada de 25 de maio findo, do Setor de 

Atendimento a Munícipes. -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (10/16) APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 

- ANO DE 2020: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Submete-se a presente Prestação de Contas Consolidadas à aprovação da 

Câmara Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, em conjugação com o artigo 75º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

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

 -------- Após a sua aprovação, o mesmo deve ser submetido a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 8 de junho em curso, do Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros, Dr. Carlos Rocha, do seguinte teor: ----------------------------------  

 -------- “Em anexo a Prestação de Contas Consolidadas de 2020 e a Certificação Legal 

das Contas Consolidadas do Grupo Autárquico relativamente ao ano de 2020, emitida 

pela SROC Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, Lda, nos termos do disposto na 

alínea e) do n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------  

 -------- De acordo com o n.º 2 do artigo 76º da referida Lei, os documentos de prestação 

de contas consolidados são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de modo a 

serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante sessão ordinária do mês 

de junho do ano seguinte àquele a que respeitam.” ----------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação, destacando 

que as Contas Consolidadas não diferem do Relatório e Contas do Município de dois 
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mil e vinte, aprovados em reunião de câmara de trinta e um de maio findo, sendo que a 

diferença das Contas Consolidadas é porque junta as contas consolidadas das entidades 

que consolidam, portanto da Cooperativa Praia Cultural e da Praia Ambiente. -------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o património líquido, das contas consolidadas do grupo 

municipal, tem um valor total de sessenta e sete milhões de euros, para um passivo 

corrente e não corrente, no valor de dezassete milhões de euros e que, assim sendo, o 

grupo municipal tem uma situação financeira sustentável, que permitiu, na altura do 

COVID, dar resposta às medidas necessárias, à semelhança da proposta deliberada 

anteriormente com um conjunto de isenções, bem como apoios a diversas entidades e a 

perder receita.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse, também, que isso demonstra que o grupo municipal tem capacidade para 

ir fazendo obras, baixar a receita e manter as contas consolidas. ------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, três anos volvidos, a perspetiva que os Vereadores do 

Partido Social Democrata tinham sobre o que iria acontecer, não aconteceu e que, o que 

é certo, é que o Município foi mantendo a sua situação corrente sustentável e aquela 

ideia de que iria haver um aumento brutal de impostos e que o investimento ia estagnar, 

não aconteceu. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que o valor de dívida, para um município da dimensão 

deste, é perfeitamente razoável porquanto, com um património de sessenta e sete 

milhões euros, para uma dívida de dezassete milhões de euros, não é nada significativo, 

sendo que os dezassete milhões, até do ponto de vista consolidado, é inferior a um ano 

de orçamento da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou reforçando que, ao apresentar as últimas contas do mandato, aquilo 

que foi dito que iria acontecer e que era a perspetiva que, na altura, os Vereadores, os 

membros da Assembleia Municipal e a Comissão Política Concelhia do Partido Social 

Democrata tinham, não se concretizou, nem vai acontecer, pelo que o executivo 

conseguiu honrar os seus compromissos, baixar a dívida, continuar a fazer investimento 

quando houve necessidade, como aconteceu na situação do COVID e dar resposta e 

tomar medidas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges, no que concerne à intervenção do senhor Presidente 

sobre o entendimento dos Vereadores do Partido Social Democrata de que seria 

necessário haver um aumento de impostos, esclareceu que, o que sempre foi dito pelos 

Vereadores do PSD, foi com base naquilo que estava relatado no relatório do Tribunal 

de Contas, ou seja, apenas estavam a constatar aquilo que dizia o relatório do Tribunal 

de Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às contas consolidadas, referiu que a posição dos Vereadores do 

Partido Social Democrata já foi manifestada aquando da discussão das contas da 

Cooperativa Praia Cultural, Praia Ambiente e do Município, aprovadas na última 

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

 -------- Referiu também que deixava um à aparte, referente ao facto de, nos últimos 

tempos, ter havido um esforço significativo na realização de reuniões de Câmara, sendo 

que isso também leva a um gasto excessivo ao erário público e, embora seja um valor 

pouco relevante, no entanto e na sua opinião, esta situação deveria ser repensada e as 



 

 
Ata nº 16/2021 Página 10 de 26 
 

 

 

 

reuniões de “Presidência aberta” deveriam ser concentradas nas reuniões ordinárias 

públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às contas da Cooperativa Praia Cultural, da Praia Ambiente e do 

Município, discutidas e aprovadas na última reunião de Câmara, disse que a posição dos 

Vereadores do Partido Social Democrata se mantém igual, sendo que foram contra uma 

série de decisões que a Câmara tem tomado, designadamente, nas transferências para a 

Cooperativa Praia Cultural, no valor de três milhões de euros, para além de outras 

questões e, assim sendo, vão votar contra as Contas Consolidadas do Município da Praia 

da Vitória, remetendo para aquilo que já foi debatido em outras reuniões de Câmara. -----  

 -------- O senhor Presidente respondeu que o PSD não diz aquilo que está no relatório 

do Tribunal de Contas, porquanto o Tribunal de Contas diz uma coisa e o PSD deu um 

passo à frente, ou seja, o Tribunal de Contas faz um relatório, no qual apresenta as suas 

conclusões e recomenda um conjunto de atuações, sendo que o que o PSD diz é que se 

devem executar as ações recomendadas pelo Tribunal de Contas. ----------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o executivo respeita o Tribunal de Contas, mas não é 

obrigado a seguir essas recomendações, porque o Tribunal de Contas não obrigava a 

nada, nem dizia que o município da Praia da Vitória devia, ou era obrigado a, aumentar 

os impostos, sendo que estas foram declarações proferidas pelos responsáveis do PSD, 

em sede de reunião de Câmara, da Assembleia Municipal e da Comissão Política 

Concelhia, na sede do PSD, numa conferência de imprensa. -----------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, após tudo o que se disse e chegando às duas reuniões de 

Câmara de aprovação das contas e mesmo reconhecendo que nem sempre é possível 

estar presente nas reuniões de Câmara por motivos particulares, mas se tivesse dito o 

que foi dito sobre alguém e sobre uma gestão, faria os possíveis para estar presente na 

reunião de Câmara de aprovação das contas. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges respondeu que, os Vereadores que não estão presentes 

não o fazem por se quererem esquivar à situação, mas porque não lhes foi possível estar 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a Prestação de Contas 

Consolidadas do Município da Praia da Vitória, referente ao ano de 2020 e 

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Tiago Borges e Rui Martins votaram contra. ---------------------  

 

 

 -------- (11/16) PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL “APRENDER E 

ENSINAR NA PRAIA DA VITÓRIA”: --------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/945, datada de 8 de junho em curso, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: -------------------------------  

 -------- “Considerando que a música ocupa grande parte das atividades extracurriculares 

dos jovens do concelho da Praia da Vitória e parte integrante das vivências culturais da 

Ilha Terceira, sendo um complemento fundamental para o desenvolvimento cognitivo e 
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educacional dos cidadãos bem como um complemento às outras manifestações culturais 

que assumem um lugar central no calendário de festividades populares da Ilha Terceira. -  

 -------- Torna-se importante criar um incentivo para aquisição de conhecimento e 

técnicas sobre a viola da terra bem como de outros instrumentos musicais através das 

Escolas de Música das Sociedades Filarmónicas com sede no concelho da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para o efeito, o regulamento Municipal “Aprender e Ensinar na Praia da Vitória” 

pretende estabelecer regras e princípios de equidade no acesso ao apoio da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória para todas as entidades legalmente constituídas, definindo 

critérios equitativos de apoio para formações em Viola da Terra bem como às Escolas 

de Música com plano educativo-musical, promovendo desta forma a participação de 

todos os cidadãos em atividades extracurriculares ou extraprofissionais, proporcionando 

e complementando assim o desenvolvimento cognitivo e educacional do seu público-

alvo. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesses termos, propõe-se que, ao abrigo das disposições combinadas previstas 

no artigo 73º, nº3, artigo 78º, artigo 112º, nº 7 e  artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, artigo 23º, nº 2, alínea e), artigo 25º, nº 1, alínea g), e artigo 33º, 

nº 1, alíneas k), o) e u), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal delibere aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o 

presente projeto de Regulamento.” -----------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a este ponto o senhor Presidente explicou que o objetivo deste 

regulamento é criar, para os grupos folclóricos e para as filarmónicas, um regime de 

apoio à formação, à semelhança dos clubes desportivos. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que, como o regulamento tem como título 

“Aprender e ensinar na Praia da Vitória”, quem lê o título fica com a ideia de que o seu 

âmbito é mais abrangente, mas depois constata que o regulamento se refere ao apoio 

para formação em Viola da Terra, pelo que, se a ideia do regulamento é preservar e 

ajudar as tradições da Ilha, os Vereadores do Partido Social Democrata entendem que, 

ou o título poderia ser mais direcionado para a questão da Viola da Terra ou, melhor 

ainda, o regulamento deveria ser mais abrangente, incluindo outras questões que 

também necessitam de apoio em termos de formação. ------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta sugestão, o senhor Presidente respondeu que, tudo o que 

seja escola de música será enquadrado, com facilidade, neste regulamento. -----------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que, sendo o regulamento, como o senhor 

Presidente explicou, mais abrangente nestas áreas, não têm nada a opor à sua aprovação.   

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da 

legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (12/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - CENTRO 

COMUNITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO DA VILA NOVA, PELO SEU 25º 

ANIVERSÁRIO: ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/938, datada de 8 de junho corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas quatro décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória 

celebra a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

têm contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fundado em 1996, o Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova 

nasceu da intenção da comunidade local em criar uma cozinha comunitária que pudesse 

dar resposta à população mais idosa e carenciada da Freguesia, comemorando este ano 

25 anos de existência. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A sua atividade iniciou-se nas instalações da Junta de Freguesia da Vila Nova, 

espaço que ao longo do tempo se revelou exíguo, face à crescente procura dos seus 

serviços. Ao longo de mais de duas décadas de existência, esta Instituição foi alargando 

as suas valências e, consequentemente, aumentando o seu quadro de colaboradores e 

voluntários, bem como as suas próprias instalações. --------------------------------------------  

 -------- O Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova é hoje um exemplo de 

apoio social no concelho da Praia da Vitória, dando resposta a mais de meia centena de 

utentes. As suas valências asseguram a prestação de cuidados e serviços a pessoas que 

se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e/ou psíquica e que 

não possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas, nem disponham de 

apoio familiar. De igual modo, dispõe de um Centro de Convívio que garante o apoio a 

atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas com participação ativa dos 

séniores, residentes na Vila Nova. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Para além de prestar cuidados diários de higiene, fornecimento e apoio nas 

refeições, aquisição de bens e géneros alimentícios, entre outras, é também um parceiro 
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ativo do Banco Alimentar Contra a Fome na distribuição de cabazes por diversas 

localidades da Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A “Iniciativa Gulbenkian Cuida” que apoia organizações da sociedade civil que 

cuidam de pessoas idosas, no âmbito do Fundo de Emergência para dar resposta à 

pandemia, reconheceu, em 2020, o meritório trabalho desenvolvido pelo Centro 

Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova, tendo sido a única instituição da ilha 

Terceira distinguida. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Num quadro difícil imposto pela pandemia provocada pela Covid-19, esta 

Instituição da Praia da Vitória não só manteve a regularidade de todos os seus serviços 

como alargou o leque de respostas, assegurando à população idosa o fornecimento 

regular de medicamentos e apoiando na troca dos vales de pensões e reformas. Um 

apoio fundamental à população mais fragilizada e em maior risco de contaminação. ------  

 -------- Pelo trabalho desenvolvido, o Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila 

Nova, é um exemplo para a comunidade da Praia da Vitória, quer pelo empenho e 

dedicação dos seus dirigentes, de todos os seus colaboradores, voluntários e utentes, 

quer pela valorização dos idosos, pela promoção do respeito pela sua dignidade humana 

e pela sua inclusão social. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais o Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova pelo seu 25º 

aniversário.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente solicitou autorização para apresentar, em simultâneo, os 

pontos referentes à atribuição de medalhas. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que se associavam a estas atribuições de 

medalhas, tanto no caso das instituições, como das pessoas particulares, mas, no entanto 

e no que se refere à atribuição de medalhas a nível pessoal e apesar de não ter nada a ver 

com a atribuição de medalhas a estas pessoas, perguntou qual era o critério, ou se existe 

algum critério, para a escolha das pessoas em causa, considerando que em termos de 

instituições está bem definido. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que não existe critério 

especifico, ou seja, o critério é a sensibilidade por aquilo que é feito e de modo a 

cumprir com o que se encontra estipulado no regulamento, sendo que de acordo com o 

regulamento a atribuição de medalhas é deliberada em reunião de Câmara, por proposta 

do Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a atribuição de medalhas não tem de ser apenas no dia 

vinte de junho, pelo que, em regra, as homenagens têm sido feitas em três momentos 

distintos, ou seja, no dia vinte de junho, no dia municipal do bombeiro para as 

homenagens dos bombeiros e aos funcionários da Câmara, que completam trinta anos 

de serviço, no dia do jantar de natal, mas nada impede que não seja noutras datas. --------  

 -------- Esclareceu ainda que o critério das homenagens para as associações dos 

múltiplos de vinte e cinco anos foi definido pelo executivo, porquanto não está previsto 

no regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (13/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA – CLUBE DE 

JUDO DA PRAIA DA VITÓRIA, PELO SEU 25º ANIVERSÁRIO: --------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/943, datada de 8 de junho corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A origem do atualmente designado Clube de Judo da Praia da Vitória, que 

comemora este ano 25 anos de existência, remonta aos finais do ano de 1977, ano a 

partir do qual, pela dinâmica do Professor Francisco Silva, foi criado o Núcleo n.º 2 da 

Praia da Vitória da modalidade de judo na Ilha Terceira, então sob a orientação do 

Coordenador de Judo da Ilha Terceira, Sérgio Rodrigues. --------------------------------------  

 -------- Este foi o primeiro contacto com a modalidade na Praia da Vitória que se 

alargaria, dez anos mais tarde, em 1987, aos treinos que o Professor Mário Duarte 

passaria a ministrar na Escola Francisco Ornelas da Câmara. ----------------------------------  

 -------- Os benefícios da prática da modalidade, principalmente ao nível do ensinamento 

de valores e princípios associados à sua atividade, e com o desempenho que muitas 

crianças e jovens da Praia da Vitória foram começando a obter frutos. Em 1991, 

Roberto Enes, leva o judo até à Freguesia de Vila Nova, iniciando a prática em treinos 

realizados na Casa do Povo. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O tempo foi passando, a dinâmica foi crescendo, os resultados foram sendo 

obtidos pelos judocas da Praia da Vitória, até que, em 1996, um grupo de 

personalidades ligadas à prática e ensino da modalidade e os muitos dos pais dos 

próprios atletas, fundaram, a 22 de julho de 1996, o Clube de Judo da Praia da Vitória. --  
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 -------- Alvarino Pinheiro, ilustre personalidade da Praia da Vitória, foi então o primeiro 

Presidente da Direção do Clube, acompanhado por outras proeminentes figuras do 

Concelho, como Carlos Lima, João Canas Mendes, João Ferreira, António Lima, Pedro 

Mendes e Henrique Jonatas, despertados pelos instrutores e monitores da modalidade 

Mário Coelho, Mário Duarte e Tiago Faria.-------------------------------------------------------  

 -------- O Clube de Judo da Praia da Vitória dedica-se ao ensino do judo, tendo sido 

constituído, juridicamente, como instituição sem fins lucrativos. Atualmente, o Clube de 

Judo da Praia da Vitória ministra os seus treinos na Sala de Ginástica do Complexo 

Desportivo da Escola Secundária Vitorino Nemésio. --------------------------------------------  

 -------- Nos últimos 25 anos, muitas são as histórias de sucesso desportivo e competitivo 

de atletas que representaram as cores do Clube de Judo da Praia da Vitória, em 

competições locais, regionais, nacionais e até internacionais, aliado aos judocas que 

andaram em diversas competições pela Europa em representação do emblema da Praia 

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

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais, o Clube de Judo da Praia da Vitória, pelo seu 25º Aniversário.” ----------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto anterior. -----  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em causa. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (14/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA – GRATER-

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DAS ILHAS GRACIOSA E 

TERCEIRA, PELO SEU 25º ANIVERSÁRIO: ----------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/941, datada de 8 de junho corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por Jácome 

de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, teve a 

missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre pela 

batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A GRATER – Associação de Desenvolvimento Local das ilhas Graciosa e 

Terceira – é uma associação sem fins lucrativos, criada em 21 de julho de 1995, tendo 

como objeto a promoção, apoio e realização de um aproveitamento mais racional das 

potencialidades endógenas e exógenas dos Concelhos que integram a sua área de 

atuação, nomeadamente Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e Santa Cruz da Graciosa.  

 -------- Tendo como princípios fundamentais o desenvolvimento dos territórios rurais e 

a melhoria das condições de vida das populações, a GRATER foi constituída pelos 

municípios dos concelhos do território de intervenção e por 32 entidades públicas e 56 

privadas, com funções no âmbito do desenvolvimento rural. ----------------------------------  

 -------- Através da implementação de uma estratégia de desenvolvimento local, a 

GRATER tem conseguido promover o desenvolvimento das capacidades e das 

iniciativas locais, atendendo à dinâmica emergente do meio, onde os diferentes atores 

desempenham um papel de relevo. -----------------------------------------------------------------  

 -------- A 30 de setembro de 1997, apenas dois anos após a sua criação, mas fruto dos 

bons resultados operacionais apresentados, a GRATER recebeu o Estatuto de Utilidade 

Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Durante estes últimos 25 anos, a GRATER definiu como objetivos o aumento 

dos níveis de empregabilidade e de investimento nas zonas rurais e costeiras, a melhoria 

da atratividade do território para o turismo, a criação dos serviços básicos para as 

populações e a conservação e valorização do património. --------------------------------------  

 -------- No âmbito da concretização dos seus objetivos, a Associação apoiou mais de 

560 projetos com um investimento de aproximadamente 23 milhões de euros, criando 

mais de 100 empresas e mais de 200 postos de trabalho, através da implementação de 

programas de financiamento comunitário. No período de 2018 e 2019, só na Praia da 

Vitória, foram aprovados 31 projetos, num montante superior a 2 milhões de euros, 

responsáveis por 21 novos postos de trabalho. ---------------------------------------------------  

 -------- Nestes últimos anos, a GRATER aumentou o seu leque de abrangência com a 

aprovação e implementação, na Terceira e Graciosa, da estratégia de desenvolvimento 

local para o setor das pescas, direcionada para todos aqueles que trabalham direta ou 

indiretamente neste setor, apoiada pelo Mar 2020, e também com a aprovação e 

execução de um projeto na área do artesanato, apoiado pelo programa INTERREG 

MAC 2014-2020. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A GRATER assumiu, assim, desde a vigência de fundos comunitários nos 

Açores, um papel relevante na articulação e complementaridade entre programas e 

iniciativas comunitárias, nacionais e regionais, apoiando múltiplos projetos em muitos 

setores de atividade, que tiveram um impacto significativo inegável no desenvolvimento 

rural e socioeconómico, particularmente na Praia da Vitória. ----------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 
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Municipais, a GRATER – Associação de Desenvolvimento Local das ilhas Graciosa 

e Terceira, pelo seu 25º Aniversário.” -----------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto décimo 

segundo da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

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

 

 

 -------- (15/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA – ESCOLA 

PROFISSIONAL DA PRAIA DA VITÓRIA, PELO SEU 25º ANIVERSÁRIO: -----  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/942, datada de 8 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A 16 de outubro de 1995 foi criada então Escola Profissional da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, após ser celebrado um contrato programa entre a 

Autarquia praiense e a Secretaria Regional da Educação e Cultura, designada 

atualmente como Escola Profissional da Praia da Vitória, comemorando, este ano, o 

seu 25º aniversário. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 1995, a então designada Escola Profissional, iniciou a atividade letiva, com 

apenas 40 alunos, em duas turmas do curso de Técnico de Hotelaria/Restauração – 

Organização e Controlo, no edifício situado na Rua de Jesus. ---------------------------------  

 -------- Mais tarde, a 19 de setembro de 2001, por imposição legal, foi criada a 

Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória, com objetivo do desenvolvimento 
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do ensino profissional no concelho da Praia da Vitória e tendo como fundadores a 

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

a Junta Regional dos Açores do Corpo Nacional de Escutas. ----------------------------------  

 -------- Recebendo em mãos um conjunto de objetivos que já começavam a dar os 

primeiros passos ao nível da formação de jovens, proporcionando-lhes uma preparação 

para o exercício profissional qualificado e preparando-os para a inserção no mercado de 

trabalho, a Escola Profissional da Praia da Vitória é hoje uma Instituição de excelência 

reconhecida a nível local, regional, nacional e até internacional, onde vários dos seus 

formandos já deram cartas, nomeadamente, através da sua participação nos 

Campeonatos do Mundo das Profissões. ----------------------------------------------------------  

 -------- Assumindo um papel cada vez mais abrangente, que hoje se alarga também à 

valorização de recursos humanos e à modernização empresarial, a Escola Profissional 

da Praia da Vitória tem potenciado recursos, diversificado iniciativas e percorrido o 

caminho da satisfação das necessidades do meio em que se insere, particularmente nas 

áreas da formação profissional de jovens e requalificação profissional de ativos. Tem 

sido também uma parceira da Câmara Municipal na organização de diversas iniciativas, 

nomeadamente, da Feira de Gastronomia do Atlântico. -----------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas duas décadas e meia, a Escola Profissional da Praia da 

Vitória recebeu milhares de formandos, muitos deles, hoje, mulheres e homens de 

sucesso no meio laboral e/ou empresarial, contribuindo, assim, decisivamente para o 

combate ao insucesso escolar e ao absentismo de muitos jovens da Praia da Vitória, mas 

também da ilha Terceira e de outras ilhas da Região. -------------------------------------------  

 -------- Pela credibilização que a Escola Profissional da Praia da Vitória deu ao ensino 

profissional nos Açores notável, importa sublinhar a história, o percurso formativo, a 

infraestruturação da instituição, mas, acima de tudo, o facto de existirem centenas de 

mulheres e homens que desenvolverem nesta Escola o seu percurso académico e que 

têm hoje a sua atividade profissional, garantindo rendimentos às suas famílias. ------------  

 -------- Em 25 anos de percurso importa referir as pessoas que, desde o início do projeto, 

estiveram ligadas a este caso de sucesso no panorama formativo da Praia da Vitória e da 

Região Autónoma dos Açores, focando na pessoa do Professor Domingos Borges, a 

saudação a todos quantos contribuíram e ainda hoje contribuem para o sucesso deste 

Estabelecimento de Ensino. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A história fala por si, pelo que não é descabido considerar que a Escola 

Profissional da Praia da Vitória foi um dos projetos mais felizes desenvolvidos no 

âmbito do poder local democrático na Praia da Vitória. ----------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Bronze, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais, a Escola Profissional da Praia da Vitória, pelo seu 25º Aniversário.”-----  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto décimo 

segundo da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em causa. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (16/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA – CAIXA 

ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, PELO SEU 

125º ANIVERSÁRIO: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/946, datada de 8 de junho corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 

contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Corria o ano de 1883, quando o então Governador Civil, Afonso de Castro, 

sugeriu a criação de uma Caixa Económica na ilha Terceira. A ideia do Governador não 

foi de pronto aceite, tendo apenas 10 anos depois, a Assembleia Geral da Santa Casa da 

Misericórdia de Angra do Heroísmo decidido pela criação de uma Caixa Económica 

anexa à Santa Casa, o que veio a suceder em 1896, dois anos após a aprovação dos seus 

estatutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A 26 de abril de 1896 abria portas a Caixa Económica da Misericórdia de 

Angra do Heroísmo, a Caixa Económica mais antiga dos Açores, instituição que 

comemora este ano 125 anos de existência. -------------------------------------------------------  

 -------- Com a sua sede instalada, desde sempre, na Rua Direita, no Concelho de Angra 

do Heroísmo, com o passar do tempo e com crescimento do número de clientes, a Caixa 

Económica foi alargando a sua atividade, tendo-se expandido, em 1979, para a vizinha 

ilha de São Jorge, com a inauguração do balcão no concelho da Calheta. -------------------  

 -------- Em 1990, abriu o seu primeiro balcão na cidade da Horta, Ilha do Faial; em 

1991, expandiu a sua atividade ao concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira; ao 

concelho de Velas, ilha de São Jorge; e ao concelho de Santa Cruz, na ilha Graciosa. -----  
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 -------- No início do ano 2000, inaugurou um balcão no concelho da Madalena, na ilha 

do Pico, tendo, em 2002, e à semelhança do que já havia realizado em Angra do 

Heroísmo, no âmbito de uma política de descentralização de balcões, inaugurado o 

Balcão dos Biscoitos, no Concelho da Praia da Vitória. ----------------------------------------  

 -------- Em 2008, para além de inaugurar um novo Centro de Clientes, em Angra do 

Heroísmo, procede à inauguração das novas instalações da Agência da Praia da Vitória. -  

 -------- Em 2011, foi inaugurado o primeiro balcão da Caixa Económica da Misericórdia 

de Angra do Heroísmo no Grupo Oriental, na cidade de Ponta Delgada. Em 2012, a 

Instituição expandiu a sua rede comercial para o concelho de São Roque do Pico. ---------  

 -------- Já em 2017, visando melhorar e modernizar a sua rede de balcões, procedeu-se à 

alteração de instalações do Balcão dos Biscoitos, para um espaço mais moderno, amplo 

e de fácil acesso, na mesma Freguesia, tendo, na ilha de São Miguel, alargado a sua rede 

de balcões ao concelho da Ribeira Grande. -------------------------------------------------------  

 -------- No mesmo ano, a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo foi 

agraciada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores com a Insígnia 

Autonómica de Mérito Industrial, Comercial e Agrícola. ---------------------------------------  

 -------- O crescimento da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo tem 

sido constante e o seu papel fundamental para o desenvolvimento económico e social na 

Região Autónoma dos Açores.  São 125 anos de uma existência de sucesso e resiliência, 

revitalização, modernidade, motivação, dedicação, empenho e experiência, 

consolidando os seus serviços e recursos como importante agente económico e de apoio 

às famílias, empresas e instituições. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal 

Valor Cultural em Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais, a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, pelo seu 

125º Aniversário.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto décimo 

segundo da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

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

 

 

 -------- (17/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - PAULO 

GUILHERME VIEIRA ORMONDE: ----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/939, datada de 8 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 
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Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas quatro décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória 

celebra a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

têm contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Paulo Guilherme Vieira Ormonde, nasceu na Freguesia de Santa Cruz, 

Concelho da Praia da Vitória, a 7 de janeiro de 1969. -------------------------------------------  

 -------- Filho de Avelino Sousa Ormonde e Maria Albertina Aguiar Vieira Ormonde, é 

agente da Polícia de Segurança Pública, na qual ingressou a 23 de julho de 1991. Paulo 

Ormonde, popularmente conhecido, na sua terra natal, por “Pantera”, é um cidadão da 

Praia da Vitória conhecido mundialmente, fruto do seu altruísmo e dedicação no 

reencontro de cidadãos nascidos nos Açores, adotados por casais norte-americanos, com 

as suas famílias biológicas. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Como é do conhecimento público, durante as décadas de 60 e 70, dezenas de 

crianças açorianas foram entregues a casais norte-americanos, que, na sua maioria, se 

encontravam destacados na Base das Lajes. Muitas dessas crianças, hoje adultos, foram 

adotados em idades e em circunstâncias cujo sentimento de afastamento abrupto das 

suas origens, lhes tem conferido uma permanente angústia. ------------------------------------  

 -------- Em 2019, no seguimento de notícias em diversos órgãos de comunicação social, 

nomeadamente da SIC, através da reportagem “Entregues à Sorte”, esta realidade 

açoriana atingiu notoriedade nacional e internacional, expondo o meritório trabalho 

desenvolvido por Paulo Ormonde. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Paulo Ormonde, sempre ouviu contar as histórias dessas adoções, mesmo 

daquelas de que não constam quaisquer registos. Aproveitando a perícia adquirida no 

âmbito das suas funções profissionais, aliada à curiosidade em revelar as histórias que 

sempre ouviu, iniciou uma pesquisa, e este trabalho ajudou-o a encontrar dezenas de 

crianças açorianas adotadas por militares americanos. ------------------------------------------  

 -------- Tudo se iniciou em 2007, ou seja, há mais de 15 anos. Imbuído de um 

sentimento de compaixão e abnegação, encetou um trabalho pessoal, de investigação, 

numa época em que as redes sociais davam os primeiros passos na internet. As 

pesquisas ocuparam-lhe horas em sites de adoção e de genealogia, em redes sociais, 

listas telefónicas e bases de dados militares, fruto desse trabalho e dedicação, hoje são 

dezenas as famílias que podem estar novamente unidas. ----------------------------------------  

 -------- Mais tarde, face à globalização das redes sociais e à sua cada vez maior 

abrangência, fundou a página de Facebook “Adopted from Terceira/Azores”. --------------  
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 -------- Conhecedor de inúmeras e comoventes histórias, Paulo Ormonde, continua 

ativamente a contribuir para que tantas outras histórias possam ter um desfecho feliz. 

Seguramente, à custa de sacrifício pessoal e familiar, movido por puro altruísmo e não 

esperando qualquer outra recompensa que não a realização pessoal. -------------------------  

 -------- Em dezembro de 2019, a Assembleia Municipal da Praia da Vitória reconheceu, 

por unanimidade, o seu exemplo de altruísmo e dedicação ao próximo como sinónimo 

de orgulho para a Praia da Vitória e para a Ilha Terceira, recomendando a sua 

homenagem no âmbito das comemorações da Elevação da Praia da Vitória a Cidade. ----  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Bons Serviços 

Municipais em Prata, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, 

Paulo Guilherme Vieira Ormonde.” -------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto décimo 

segundo da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em causa. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (18/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - DOMINGOS 

ALBERTO DE AGUIAR BORGES: ------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/944, datada de 8 de junho corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas quatro décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória 

celebra a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

têm contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Domingos Alberto de Aguiar Borges, natural da Praia da Vitória, licenciou-se 

em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Estudos Portugueses e Ingleses, em 

1981, depois de completar o Curso Complementar Liceal, em 1976. -------------------------  

 -------- Concluída a sua formação académica iniciou funções como Professor do Ensino 

Secundário, no ano letivo de 1978/1979, atividade que desempenhou até ao ano de 

1995. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesse ano, aceitou o convite que então lhe fora endereçado para exercer funções 

como Diretor Executivo e Pedagógico da recém-criada Escola Profissional da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, assumindo um papel de relevo na implementação do 

ensino técnico-profissional na Praia da Vitória, na ilha Terceira e na Região Autónoma 

dos Açores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O seu percurso à frente dos destinos daquela Instituição de ensino técnico-

profissional, levou-o a ser eleito membro da Direção da Associação Nacional de Escolas 

Profissionais, cargo que ocupou entre 1998 e 2000, passando, em 2001, a desempenhar 

o cargo de Vice-presidente da mesma Associação Nacional para as Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atualmente, continua a desempenhar as funções de Vice-presidente da 

Associação Nacional de Escolas Profissionais com o pelouro das regiões ultraperiféricas 

portuguesas, sendo reconhecido com elevado respeito e consideração entre os seus pares 

e no quadro do ensino técnico-profissional, nos Açores, no País e até além-fronteiras. ----  

 -------- Em 2005, o Professor Domingos Borges, como é conhecido por todos, passou a 

exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Ensino 

Profissional da Praia da Vitória, acumulando esta função com o cargo de Diretor 

Executivo e Pedagógico da Escola Profissional da Praia da Vitória. --------------------------  

 -------- Nos últimos 25 anos, o nome de Domingos Alberto de Aguiar Borges foi 

ganhando importância e reconhecimento no seio da comunidade escolar e até no âmbito 

do ensino profissional no quadro europeu.  O seu percurso de sucesso na promoção e 

valorização do ensino profissional na ilha Terceira e na Região Autónoma dos Açores, é 

indissociável da sua dedicação e empenho a tão importante causa educativa. ---------------  

 -------- Ao Professor Domingos Borges, enquanto responsável máximo pela Escola 

Profissional da Praia da Vitória, deve-se muito do evoluir do percurso formativo de 

centenas e centenas de jovens e da infraestruturação desta Instituição da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao longo de 25 anos de percurso académico e profissional, muito do sucesso no 

panorama formativo da Praia da Vitória e da Região Autónoma dos Açores, que 

assegurou a capacitação formativa de centenas de jovens que hoje têm uma atividade 

profissional reconhecida, é resultado do trabalho, empenho e luta constante do Professor 

Domingos Borges. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da profícua cooperação e colaboração entre a Escola Profissional da 

Praia da Vitória e a Câmara Municipal da Praia da Vitória, Domingos Borges, tem 

liderado, desde 2012, com sucesso a organização da Feira de Gastronomia do Atlântico, 

integrada nas Festas da Praia. -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, com a Medalha de Bons Serviços 

Municipais em Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais, Domingos Alberto de Aguiar Borges.” -------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto décimo 

segundo da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

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

 

 

 -------- (19/16) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA - JOSÉ TOMÁS 

ATAÍDE DA CUNHA: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/937, datada de 8 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas quatro décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória 

celebra a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que 

têm contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconhece e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- José Tomás Ataíde da Cunha, natural do lugar dos Fenais, freguesia de São 

Mateus, da Vila da Praia da Graciosa, popularmente conhecido como “Professor José 

Tomás”, foi uma figura ímpar da Praia da Vitória. ----------------------------------------------  

 -------- Filho de Tomás da Cunha e Maria Tomásia da Cunha Ataíde, nascido a 12 de 

junho de 1942, José Tomás saiu da sua ilha de origem para prosseguir estudos no então 

Liceu de Angra do Heroísmo e, posteriormente, no Magistério Primário. -------------------  

 -------- Concluídos os estudos, regressou à ilha Graciosa, onde problemas de saúde 

ocorridos ainda na sua infância e que haviam provocado sequelas irreversíveis, o 

impediram de lecionar no início da sua carreira. Apesar disso, o ensino estava-lhe na 
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vocação e na alma e, de volta à ilha Terceira, começou por dar aulas na Escola do Porto 

Judeu, em Angra do Heroísmo, e, mais tarde, na Escola de Santa Cruz, na Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi professor do ensino básico, até meados da década de 80 do século XX, altura 

em que, ainda prematuramente, teve que se aposentar, na sequência dos problemas de 

saúde que o assolavam. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No decurso da sua atividade letiva desempenhou outras funções, como Delegado 

Escolar da Praia da Vitória, professor no antigo Seminário do Padre Damião e fundador 

de um colégio particular que, durante mais de duas décadas, preparou crianças e jovens 

para ingressarem no 5.º ano do Liceu e funcionou como centro de explicações. ------------  

 -------- Inovador, progressista e empreendedor, José Tomás destacou-se também como 

um dos maiores e mais proeminentes empresários praienses, nomeadamente pela 

implementação de novos negócios na Ilha e pela criação de dezenas de postos de 

trabalho na Praia da Vitória. Exemplo disso, é a fundação a 12 de dezembro de 1982, do 

Grupo Susiarte, do qual foi fundador e sócio-gerente. ------------------------------------------  

 -------- O seu espírito visionário e de inovação prosperou ao ponto de fazer catapultar a 

sua empresa para patamares de Grupo Económico líder na Região e com projeção muito 

além das fronteiras da Região Autónoma dos Açores. Atualmente o Grupo Susiarte é 

reconhecido como uma empresa de média dimensão, galardoada e considerada uma das 

melhores de Portugal, empregando mais de 120 trabalhadores e apoiando diversos 

projetos de caráter social, cultural e desportivo. --------------------------------------------------  

 -------- José Tomás da Cunha não foi apenas um empresário inspirador e um professor 

marcante, foi também um cidadão ativo na sociedade da Praia da Vitória. Desempenhou 

inúmeras funções em diversos cargos nas estruturas de instituições e coletividades como 

o Sport Clube Praiense, o Lar D. Pedro V e a Santa Casa da Misericórdia da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O espírito empreendedor e os valores de civismo, entreajuda e serviço à causa 

pública, foram, na íntegra, passados aos seus descendentes, considerando que os seus 

filhos são empresários de relevo e destacados dirigentes de várias instituições da Praia 

da Vitória, mantendo vivo o seu legado de prosperidade.---------------------------------------  

 -------- A 20 de junho de 2012, no âmbito das comemorações do 31º aniversário da 

elevação da Praia da Vitória a Cidade, foi homenageado com a Medalha de Valor 

Cultural em Prata, numa homenagem dirigida a todos os professores reformados com 

mais de 60 anos e residentes no concelho da Praia da Vitória. Também a 20 de junho de 

2015, nas comemorações do 34º aniversário da elevação da Praia da Vitória a Cidade, 

recebeu a Medalha de Mérito Municipal, numa homenagem às empresas mais 

empregadoras com sede no concelho. --------------------------------------------------------------  

 -------- José Tomás Ataíde da Cunha faleceu, a 24 de agosto de 2020, tinha 78 anos de 

idade. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear, a título póstumo, com a Medalha de 

Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias 

e Medalhas Municipais, José Tomás Ataíde da Cunha.” -------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto décimo 

segundo da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, 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 catorze horas e 

cinquenta 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: _________________________________________ 
 


