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ATA Nº 17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2021 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Tibério 

Manuel Faria Dinis, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, 

Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Amélia 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Rui Fernandes Nobre de 

Castro, Cláudia Fagundes Martins, Rui Miguel Mendes Espínola, e Luís Carlos 

Marques Ruivo.---------------------------------------------------------------------------------------   

 

FALTAS INJUSTIFICADAS: Marília de Fátima Ávila Coelho, Diana Lima Silva. ------   

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e oito 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 

Vice-Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os 

Vereadores Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Tiago Manuel da 

Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Amélia Maria Brasil de 

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

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Vice-Presidente deu a palavra aos 

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

  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou o ponto de situação dos nadadores 

salvadores, tendo em conta que todos os anos é uma questão problemática e que tiveram 

conhecimento de uma situação em que retiraram o nadador salvador das Quatro Ribeiras 

para os Biscoitos. --------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Relativamente à questão dos nadadores salvadores, a Vereadora Raquel Borges 

referiu que, como é sabido, esta questão causa problemas todos os anos, pelo que 

tentaram, antecipadamente, encontrar uma solução através da realização de um curso 

para nadadores salvadores.  --------------------------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu dizendo que conseguiram obter nadadores salvadores, em número 

suficiente, para abrirem todas as zonas balneares, com exceção da Praia dos Sargentos, a 

qual se mantém sem nadadores salvadores mas que, entretanto, foi necessário reforçar 

outras zonas, pelo que que foram retirados os nadadores salvadores das Quatro Ribeiras, 

mas que esta situação ficará, em princípio, resolvida a 1 de julho, com o regresso de 

estudantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 -------- No que se refere à questão abordada na última reunião de Câmara, relativamente 

ao ecrã montado na zona da marina, o Vereador Tiago Borges perguntou se o mesmo 

vai continuar instalado naquele local, considerando que esta questão deu azo a uma 

comunicação da Polícia Marítima e que a seleção de Portugal foi eliminada da 

competição, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que o ecrã já foi desmontado e 

retirado do local, dado que a Câmara não tem autorização da Capitania do Porto da 

Praia para fazer qualquer atividade naquela zona. -----------------------------------------------  

  ------- O Vereador Tiago Borges perguntou qual é a diferença entre o caso das Festas 

da Praia, em que é possível montar uma estrutura naquele local e a situação referida, em 

que a atividade não foi autorizada, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que, este 

ano, as Festas da Praia não se vão realizar e que, para qualquer outra atividade que se 

pretenda fazer naquela zona, terá de se solicitar parecer à Autoridade de Saúde ou, em 

alternativa, fazer-se a atividade em zona pertencente ao domínio municipal, ou seja, na 

estrada corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, quando foi publicada a legislação, 

a Direção Regional dos Assuntos do Mar emitiu um manual com as regras de utilização 

e gestão das zonas balneares dos Açores, no contexto da pandemia por Covid-19, o 

qual, apesar de, no seu início, fazer referência a “recomendações”, nalguns parágrafos e 

situações, acaba por conter também “obrigações” ou “proibições”, o que levou a 

diferentes interpretações entre o município e o Capitão do Porto. -----------------------------  

  ------- Continuou dizendo que, no âmbito das restantes regras implementadas no âmbito 

do COVID, que não as específicas para as zonas balneares e designadamente, quanto às 

últimas diretrizes do Governo Regional que proíbem os ajuntamentos com mais de dez 

pessoas, o Capitão do Porto alega que com um ecrã naquele local pode levar a 

ajuntamentos com mais de dez pessoas, ao contrário do entendimento do executivo e 
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que era no sentido de que a colocação do ecrã poderia ter sido autorizada sem prejuízo 

de se garantir o cumprimento dessa regra, mas como não foi possível ser dessa forma, a 

Câmara decidiu tirar o ecrã. -------------------------------------------------------------------------  

  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que, no início da pandemia, basicamente todos 

os municípios, cancelaram as suas festas concelhias e que a Câmara da Praia esperou, 

até quase ao limite, para cancelar as Festas da Praia mas como, este ano, a situação está 

a ficar um pouco melhor, em virtude da vacinação, a Câmara de Angra optou por umas 

festas um pouco diferentes, nomeadamente mais virtuais e considerando que as Festas 

da Praia são no mês de agosto, perguntou se está a ser ponderado algo idêntico, ou não. -  

  ------- Sobre esta questão o senhor Vice-Presidente respondeu que, este ano, não se 

realizam as Festas da Praia mas que, no entanto, se vão efetuar algumas atividades ao 

longo dos meses de julho e agosto, cumprindo-se os requisitos legalmente impostos pela 

Autoridade de Saúde e com um especial enfoque na semana tradicionalmente destinada 

às festas, instalando-se, por exemplo, o sistema de som na rua, bem como colocando-se 

algumas decorações em determinados locais para lembrar o momento, mas que nunca 

será o normal das Festas da Praia. ------------------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu dizendo que também estão a trabalhar na tentativa de montar várias 

exposições em diversos locais na rua, para que as pessoas possam circular e visitar essas 

exposições sem causar ajuntamentos. --------------------------------------------------------------  

  ------- Quanto a atividades com a possibilidade de ocorrência de ajuntamentos, referiu 

que estão a ser ponderadas algumas atividades, casos em que será solicitado parecer à 

Autoridade de Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Referiu ainda que não é possível fazer cortejos porque isso, supostamente, 

origina logo ajuntamentos, pelo que vão enveredar por uma atividade cultural, que não 

será só na semana das Festas da Praia e que vão tentar estender por todo o verão, para 

que haja alguma animação. --------------------------------------------------------------------------  

  ------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, sobre esta questão, existe falta de 

informação ou informação em excesso e, por exemplo, tem conhecimento informal de 

que a comissão de festas da Fonte do Bastardo está a ponderar fazer algumas atividades, 

sendo que, por conta disso, algumas instituições estão a pensar instalar uma barraquinha 

para poderem fazer algum dinheiro e, hoje, recebeu um telefonema de outra comissão 

de festas que também está a ponderar fazer qualquer coisa, apesar dessa comissão ter 

tido conhecimento de que, na mesma freguesia e no passado sábado, houve um arraial e 

que a Polícia passou no local, pelo que não é possível perceber as regras. -------------------  

  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que houve uma candidatura da Câmara ao “Praia 

Smart City”, cujo custo elegível é de cerca de novecentos e quarenta mil euros e, o 

apoio financeiro da União Europeia, de setecentos e noventa mil euros, sendo que um 

dos fundamentos para este projeto seria facilitar o acesso da comunicação entre a 

Câmara e os cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Continuou dizendo que, em tempos, sugeriu que as questões de licenciamento 

fossem feitas através de uma plataforma, para que as pessoas não tivessem de se 

deslocar aos serviços, sendo que, nessa altura, um dos argumentos invocados em 
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contrário, foi o de que isso iria retirar pessoas ao centro da cidade, mas, na sua opinião, 

também não se pode ficar parado no tempo e se as coisas estão a evoluir, este seria um 

projeto interessante para se desenvolver. ----------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu referindo que isto vem no seguimento de uma situação que aconteceu 

e de que teve conhecimento, relativo a um processo de licenciamento em que foi 

solicitado parecer à Praia Ambiente e que ficou parado nessa empresa, pelo que nunca 

houve licenciamento por parte da Câmara, o que não refere no sentido de fazer uma 

crítica, mas sim de alertar, porque, se, por um lado, se pretende facilitar a comunicação 

entre a Câmara e os cidadãos, por outro e nas próprias empresas da Câmara, acontecem, 

por vezes, estes lapsos, sendo que estas questões deveriam ser mais céleres. ---------------  

  ------- Assim sendo, disse que esse projeto seria interessante e que desconhece o que 

foi feito nesse sentido, voltando a alertar para a questão da comunicação da Câmara 

com os cidadãos, pois, hoje, as pessoas têm, maioritariamente, acesso a computadores e 

conseguem resolver estas questões e enviar documentação sem que tenham de se 

deslocar aos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Quanto a esse projeto o senhor Vice-Presidente respondeu que tem 

conhecimento de que, no próximo dia doze, virão aos serviços alguns elementos da 

empresa que está a instalar esse projeto, considerando que, atualmente, estão a trabalhar 

nos formulários que vão ser disponibilizados online e que essas pessoas vêm dar 

formação aos colaboradores da Câmara nesse sentido. ------------------------------------------  

  ------- Concluiu dizendo que o processo está em andamento e que se espera que, em 

breve, seja disponibilizado. --------------------------------------------------------------------------  

  ------- Relativamente à questão da Praia Ambiente, a Vereadora Raquel Borges referiu 

que tem conhecimento desse caso em particular mas que, tanto quanto sabe e desde que 

exerce funções, é a primeira vez que isso acontece. ---------------------------------------------  

  ------- Quanto aos licenciamentos, referiu que estão a trabalhar para que seja 

disponibilizado numa plataforma online, porém não é um processo propriamente fácil, 

sendo que já foram dados alguns passos nesse sentido, estando agora em fase de 

finalização do regulamento para aprovação pela Assembleia Municipal. --------------------  

  ------- O Vereador Tiago Borges reconheceu que esta é uma boa iniciativa e perguntou 

se, para além deste projeto de remodelação da parte informática da Câmara, 

designadamente da comunicação com os cidadãos, foi incluído mais alguma coisa neste 

projeto “Smart City”. ---------------------------------------------------------------------------------  

  ------- O Vereador Tiago Ormonde respondeu que o montante dessa candidatura foi 

reduzido para cerca de meio milhão de euros, sendo que, no mesmo, se inclui a 

aquisição de equipamentos, o WiFi e o desenvolvimento das plataformas de ligação 

entre os diversos departamentos, bem como o portal da internet que vai permitir que 

depois haja um “balcão digital” para as pessoas fazerem os seus pedidos e, no fundo, o 

valor foi aplicado nestas vertentes. -----------------------------------------------------------------  

  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que, aquando da candidatura do senhor 

Presidente Tibério Dinis à Câmara da Praia da Vitória, houve uma participação das 

pessoas, através da rede social Facebook, em que as três opções mais votadas seriam 

implementadas durante estes quatro anos e que as três questões mais votadas foram, a 
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continuação da marginal até ao caís de passageiros, cujo concurso foi agora lançado, a 

aquisição do dique norte do Porto da Praia e construção de terminal de passageiros, cujo 

projeto não foi desenvolvido e o parque florestal da Serra do Facho que, pelo que tem 

conhecimento, foram instalados uns pequenos equipamentos junto ao monumento ao 

Imaculado Coração de Maria, mas não tem conhecimento se houve mais algum 

desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- O senhor Vice-Presidente respondeu que esse projeto do parque florestal da 

Serra do Facho tinha a ver com aquela encosta que vai desde o porto americano para a 

zona do Facho e com o acesso pelas escadinhas, ou seja, se houvesse a reabilitação e a 

anexação do porto americano, tinha aquela encosta toda a reflorestar e, para além disso, 

incluía também o projeto de requalificação do acesso ao monumento pelas escadinhas 

mas, como a outra parte do porto americano não avançou, ficou nesta situação.------------  

  

 

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

  

 

 -------- (01/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA 

DINIS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de junho do ano em curso, de Tibério Manuel Faria 

Dinis, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando, nos termos 

do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, que não poderá estar presente na 

reunião do dia 28 de junho de 2021, por motivo de férias, pelo que será substituído, 

conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no 

artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------  

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

  

 

 -------- (02/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR RUI FERNANDES 

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

 -------- Requerimento datado de 28 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 28 de junho de 2021. ---------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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  ------- (03/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 28 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 28 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. --------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (04/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 28 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 28 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 28 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 28 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. ---------------  

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

  

 

 -------- (05/17) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 15 de junho em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 

com posteriores alterações, o gozo de férias, de 16 a 20 de junho de 2021. ------------------  

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

  

 

 -------- (06/17) PROPOSTA – 2.º PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 

AQUISIÇÃO DE TRÊS VIATURAS PARA O APOIO AO SERVIÇO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - POR LOTES: ------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1042, datada de 15 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “No âmbito do procedimento para “Aquisição de 3 viaturas para apoio ao 

Serviço Municipal de Proteção Civil”, a 21 de dezembro de 2020 foi assinado contrato – 
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LOTE 3 – para o fornecimento de um camião grua com a empresa MOTOR 9 – 

Comércio e Serviço Auto, Ldª., com um prazo de entrega de 120 dias. ----------------------  

 -------- Conforme documento em anexo, a MOTOR 9 vem solicitar a segunda 

prorrogação de prazo de entrega da referida viatura até ao próximo dia 31 de julho de 

2021. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O 1º. pedido de prorrogação de prazo, datado de 21 de abril de 2021, 

fundamentou-se única e exclusivamente no atraso no fornecimento dos equipamentos 

“Grua e Grifa”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este 2º. pedido de prorrogação de prazo visa viabilizar a instalação dos 

equipamentos  supracitados, os quais, apesar de terem chegado em tempo útil de modo a 

cumprir o prazo inicialmente prorrogado, não puderam ser instalados em virtude da 

interrupção temporária da laboração nas respetivas linhas de montagem em 

consequência dos casos de Covid-19 registados na empresa responsável por essa 

transformação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a retoma da atividade da empresa referida, a Motor 9 garante a 

entrega da viatura no prazo solicitado. -------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que seja aprovado o presente pedido de prorrogação de prazo 

apresentado pela MOTOR 9 – Comércio e Serviço Auto, Ldª.” -------------------------------  

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

  

 

 -------- (07/17) PROPOSTA - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - 

EMPREITADA DE “EIXO PEDONAL DE LIGAÇÃO DA CIDADE AO PORTO 

DA PRAIA DA VITÓRIA”: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1114, datada de 18 de junho em curso, do Júri do 

Concurso Público da empreitada de “Eixo Pedonal de Ligação da Cidade ao Porto da 

Praia da Vitória”, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que a empreitada de “Eixo Pedonal de Ligação da Cidade ao 

Porto da Praia da Vitória”, por reunião camarária datada de 10 de maio de 2021, foi 

adjudicada à empresa MARQUES, 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. --------  

  

 

 -------- (08/17) PROPOSTA - ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE 

“EXECUÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS LAJES”: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1122, datada de 21 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que, o contrato da empreitada do “Parque empresarial das Lajes”, 

foi celebrado a 15 de fevereiro de 2021 com a empresa TRANSJET – Construções e 

Transportes, Ldª.; -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a), do nº. 1, do artigo 311º., 

do Código dos Contratos Público, o contrato pode ser modificado por acordo entre as 

partes;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerado que, no referido contrato na sua Cláusula Primeira não é 

referenciado o instrumento que autoriza a repartição da despesa, nos termos exigidos na 

alínea h), do nº. 1, do artigo 96º., do CCP. --------------------------------------------------------  

 -------- Para cumprimento no estipulado no artigo 96º, do CCP, solicita-se que seja 

aprovado a adenda ao contrato inicial, que passará a integrar no seu artigo primeiro a 

autorização da repartição de despesa para os anos de 2021 e 2022, que consta do PPI de 

2021 que foi aprovado em Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2020.” -----------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que, relativamente a esta empreitada, pretendia 

deixar uma nota, em consonância com aquilo que foi referido em Assembleia 

Municipal, no sentido de que este é um projeto que começou mal e que, nesta altura, 

provavelmente, já se deveria ter inaugurado o Parque Empresarial das Lajes. --------------  

 -------- Referiu ainda que, relembrando muitas conversas tidas em reuniões de Câmara, 

referentes ao Parque Empresarial, em que foi dito que já havia empresas a instalarem-se 

no local e que, entretanto, foram para o concelho de Angra do Heroísmo e que este seria 

um projeto nunca antes visto, o que se constata é que ainda se está na fase de contrato 

para se iniciar a obra, quando já se deveria estar a inaugurar o Parque Empresarial. -------  

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

  

 

 -------- (09/17) PROPOSTA - “REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 

PARA SERVIÇOS – 1.ª FASE”: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1115, datada de 21 de junho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que os Serviços Administrativos do Município se encontram 

distribuídos por diversos edifícios; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município possui um prédio na Praça Francisco Ornelas da 

Câmara, que pela sua dimensão e localização poderia albergar todos os serviços 

municipais e localizá-los no centro da cidade; ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para os munícipes há todas as vantagens na concentração de 

serviços, evitando que tenham que se deslocar por diversos edifícios para tratarem dos 

seus assuntos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a concentração de serviços no centro da cidade, poderá ser 

mais uma forma de a dinamizar; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os nossos serviços elaboraram um projeto para “Remodelação 

e Ampliação de Edifício para Serviços – 1.ª fase”; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que os nossos serviços não possuem equipamento nem mão-de-

obra habilitada a executar este tipo de trabalhos; -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a estimativa orçamental para realização destes trabalhos é de 

499.130,00 €, acrescido de IVA; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 1 – Aprovação do projeto de Remodelação e Ampliação de Edifício para 

Serviços – 1.ª Fase, que engloba os trabalhos em toscos (Fundações e Estabilidade, 

Redes de Águas e Esgotos e Arquiteturas (exterior)); -------------------------------------------  

 -------- 2 – Abrir um concurso para realização destes trabalhos; -------------------------------  

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

o procedimento de concurso público; --------------------------------------------------------------  

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

formação do contrato, de acordo com o n.º 1 do artigo 67 do Código da Contratação 

Pública, propondo-se a seguinte composição: ----------------------------------------------------  

 -------- Manuel Adriano Ortiz -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- José Carlos Silva (suplente) ----------------------------------------------------------------  

 -------- 5 – Que seja autorizada a abertura do concurso; -----------------------------------------  

 -------- 6 – Que seja autorizada a despesa, que será distribuída pelos anos de 2021, 2022 

e 2023, atendendo a que o prazo previsto para realização da empreitada seja de 540 

dias.” -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

 

 -------- (10/17) PRAIA AMBIENTE, E.M. – AUTORIZAÇÃO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE DOIS CRÉDITOS, SOB A FORMA DE MÚTUO, JUNTO 

DO BANCO BPI, S.A, NO MONTANTE DE 300.000,00 € (TREZENTOS MIL 

EUROS), PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS VIATURAS DE RESÍDUOS E NO 

MONTANTE DE 160.000,00 € (CENTO E SESSENTA MIL EUROS), PARA A 

AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE RESÍDUOS: ---------------------------------------  

 -------- Ofício n.º SA/340/2021, datado de 9 de junho findo, da Praia Ambiente, E.M., 

solicitando à Câmara Municipal, no exercício dos seus poderes de coordenação e gestão 

da empresa, nos termos do disposto na alínea f), do artigo 11.º, dos Estatutos da referida 

Empresa Municipal, autorização para a contratação dos créditos, sob a forma de mútuo, 

junto do Banco BPI, S.A, no montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros), para a 

aquisição de três viaturas de resíduos e no montante de 160.000,00 € (cento e sessenta 

mil euros), para a aquisição de uma viatura de resíduos. ----------------------------------------  

 -------- Informação datada de 16 de junho em curso, do Técnico Superior afeto ao Sector 

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

 -------- “Considerando que de acordo com alínea f), n.º1  do art.º 11 dos estatutos da 

Praia Ambiente: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- «Compete ao Conselho de Administração da Praia Ambiente designadamente: ---  

 -------- f) Solicitar à Câmara Municipal da Praia da Vitória autorização para a 

celebração de empréstimos de longo prazo» ------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o art.º 30 dos mesmos estatutos, diz que a empresa pode 

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

de investimentos, ou de obras e melhoramentos de interesse público. 
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Perante o acima escrito deverá ser apresentado a reunião de Câmara Municipal a 

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

 -------- O Vereador Tiago Ormonde explicou que esta contratação de créditos já foi 

presente a reunião de Câmara para aprovação, sendo destinada à aquisição de quatro 

viaturas de recolha de lixo mas que, no entanto, a entrega de uma das viaturas está 

atrasada, estando prevista a sua receção no mês de agosto, pelo que é necessário aprovar 

uma adenda ao contrato de crédito aprovado anteriormente no sentido de possibilitar 

que a viatura seja entregue mais tarde. -------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a contratação dos dois 

créditos em apreço, bem como a constituição da hipoteca sobre as quatro viaturas, 

a favor do Banco BPI, S.A, em garantia e caução do pagamento e liquidação de 

todas as responsabilidades emergentes dos referidos financiamentos. -------------------  

  

 

 -------- (11/17) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – 1.ª RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1036, datada de 15 de junho em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

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

determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos 

sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

dificuldades existentes no concelho; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os requerimentos de renovação dos apoios à renda 

correspondem a agregados familiares que reúnem a maioria dos critérios cumulativos de 

atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido em atenção os critérios 

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

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 11º, alínea a), do Regulamento, 

o apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

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

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

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

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

constantes do quadro em anexo, correspondente à primeira renovação do apoio à renda, 

com efeitos a partir do dia 1 de julho de 2021, pelo que remete à reunião de Câmara 

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

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

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

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

  

 

 -------- (12/17) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – 2.ª RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1074, datada de 15 de junho em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

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

determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos 

sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

dificuldades existentes no concelho; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os requerimentos de renovação dos apoios à renda 

correspondem a agregados familiares que reúnem a maioria dos critérios cumulativos de 

atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido em atenção os critérios 

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

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 11º, alínea a), do Regulamento, 

o apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

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

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

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

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

constantes do quadro em anexo, correspondente à segunda renovação do apoio à renda, 

com efeitos a partir do dia 1 de julho de 2021, pelo que remete à reunião de Câmara 

para ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

  

 

 -------- (13/17) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1082, datada de 15 de junho em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

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

determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos 

sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

dificuldades existentes no concelho; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os requerimentos de apoio à renda, com vista à atenuação das 

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem os critérios de 

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

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

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 11º, alínea a), do Regulamento, 

o apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 -------- (14/17) PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA PRECÁRIA DO 

PARQUE DE CAMPISMO DOS BISCOITOS ENTRE O MUNICÍPIO DA 

PRAIA DA VITÓRIA E O GRUPO DESPORTIVO DOS BISCOITOS E OS 

BISCOITOS KICKBOXING CLUBE: ---------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1134, datada de 23 de junho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Parque de Campismo da Freguesia dos Biscoitos é um 

imóvel que faz parte do domínio da autarquia da Praia da Vitória, tratando-se de uma 

importante infraestrutura de apoio à dinamização do turismo e ao campismo na zona 

norte da Ilha Terceira, que contribui para a valorização da orla costeira e da paisagem 

vitivinícola da freguesia dos Biscoitos; ------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o insucesso e a reconhecida dificuldade na rentabilização da 

concessão de exploração do Parque de Campismo dos Biscoitos, aliado à necessária 
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manutenção de todas as infraestruturas nele existentes – instalação de tendas, reboques, 

caravanas e outros equipamentos para a prática de campismo; bar e instalações 

sanitárias; e outras instalações de apoio aos campistas; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que as instalações do Parque de Campismo dos Biscoitos 

apresentam debilidades, nomeadamente ao nível de equipamentos de segurança, de 

primeiros socorros e cilindros de aquecimento de água no edifício principal, como não 

dispõe de quaisquer equipamentos de cozinha ou de apoio aos campistas; ------------------  

 -------- Considerando a disponibilidade manifestada pelas coletividades Biscoitos 

Kickboxing Clube e Grupo Desportivo dos Biscoitos em unir esforços para assumir a 

dinamização e exploração do Parque de Campismo dos Biscoitos, com o intuito de 

desenvolver atividades de caráter lúdico, desportivo ou recreativo com os seus 

associados e atletas; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que ao contrato de concessão de exploração dos bens imóveis do 

domínio privado das autarquias locais não se aplica o Regime Jurídico do Património 

Imobiliário Público, previsto no Decreto-lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, nem o Código 

dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº18/2008, de 29 de janeiro; ------------  

 -------- Considerando que compete à Câmara Municipal, não só assegurar, incluído a 

possibilidade de constituição de parcerias, a administração, manutenção e recuperação 

do património cultural e urbanístico, como também promover e apoiar atividades de 

natureza social, cultural, desportiva e recreativa de interesse do município e gerir 

instalações, equipamentos integrados no património do município e, finalmente, onerar 

os bens imóveis de valor igual ou inferior a 1000 vezes a RMMG, de acordo com a Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de Protocolo de 

Cedência Precária do Parque de Campismo dos Biscoitos entre o Município da Praia da 

Vitória e o Grupo Desportivo dos Biscoitos e os Biscoitos Kickboxing Clube. -------------  

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

  

 

 -------- (15/17) PROPOSTA DE APOIO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA - AQUISIÇÃO DE 

VIATURA SIV: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1133, datada de 23 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Considerando que o serviço prestado pelos Bombeiros é um serviço público; -----  
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 -------- Considerando o papel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória no âmbito da emergência pré-hospitalar e a necessidade de dotar a 

referida entidade de meios que permitam uma resposta mais célere e eficaz, no socorro à 

população, especialmente da Praia da Vitória; ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a existência de uma viatura de Suporte Imediato de Vida 

(SIV) na Praia da Vitória proporcionará uma rápida e eficaz resposta às populações, 

traduzindo-se numa redução em cerca de 12 a 15 minutos no tempo de resposta em 

situações de emergência pré-hospitalar; -----------------------------------------------------------  

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

da Vitória é uma Associação sem fins lucrativos e pessoa coletiva de utilidade pública; --  

 -------- Considerando o reconhecido papel da Associação Humanitária de Bombeiros 

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

 -------- Considerando que a entidade em causa tem a sua situação tributária e 

contributiva regularizada, nesta data, conforme documentos que constam no Sector 

Financeiro e Tesouraria. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 

n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, um apoio no valor de 

70.000,00€ (setenta mil euros) à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória, para aquisição de uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), 

mediante a celebração do respetivo contrato programa.” ---------------------------------------  

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

  

 

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

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

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

 

 

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

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

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

  

 

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

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

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

assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pelo Técnico Superior. -----------------------  

  

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


