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ATA Nº 18 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JULHO DE 2021 
 

 

PRESIDÊNCIA: Tibério Manuel Faria Dinis. ---------------------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

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

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

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

 

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

Luís Carlos Marques Ruivo. ------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos doze dias do mês de julho 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 Amélia Maria Brasil de Oliveira Borges, em substituição 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO 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 perguntou se todas as praias e as zonas balneares do 

Concelho estavam cobertas por nadadores salvadores tendo em conta que até há muito 

pouco tempo existiam lacunas nesse sentido. -----------------------------------------------------  

 -------- Sobre esse assunto o senhor Presidente informou que no início do mês de julho 

houve um reforço de nadadores salvadores e que durante este mês e o de agosto esse 

problema não se verificará, Porém, e como é normal, a partir do mês de setembro 

começará a haver uma redução. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, em relação à falta de nadadores 

salvadores, ela também ocorreu quer na zona balnear das Quatro Ribeiras, quer na Praia 

dos Sargentos. Era uma situação que já estava ultrapassada sendo que o motivo para que 

houvesse maior disponibilidade de nadadores a partir do início do mês de julho tinha a 

ver com os estudantes que estavam fora da ilha e que entretanto já regressaram. -----------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se o problema da obra da Fonte das 

Pombas já estava resolvido e se aquela infraestrutura já estava ao serviço da população, 

tendo o senhor Presidente respondido negativamente porque ainda aguardavam um 

desfecho da EDA que, em princípio, até ao final desta semana ficaria resolvido.---------- 

--------O Vereador Tiago Borges indagou o motivo pelo qual, segundo tem 

conhecimento, apenas falta a instalação do contador da luz, tendo o senhor Presidente 

retorquido que a instalação desse contador já foi solicitada à EDA sendo que, neste 

preciso momento, apenas tem conhecimento disso, no entanto, poderá tentar saber algo 

mais em detalhe para transmitir posteriormente. -------------------------------------------------  

 

 

 

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

 

 

 -------- (01/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de julho 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 12 de julho de 2021, pelo que será 
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substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

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

 

 

 -------- (02/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de julho 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 12 de julho 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 12 de julho 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 12 de julho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/18) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 23 de junho findo, do Sr. Presidente da Câmara 

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

termos da legislação em vigor, o gozo de 8 dias de férias, no período de 26 de junho a 3 

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

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

 

 

 -------- (04/18) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE - COMUNICAÇÃO DE GOZO DE FÉRIAS: --------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 29 de junho findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

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

de junho, com as posteriores alterações, o gozo de 2 dias de férias, de 1 a 2 de julho de 

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

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

 

 

 -------- (05/18) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES - COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 6 de julho corrente, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 
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com as posteriores alterações, o gozo de 5 dias de férias, de 8 a 12 de julho, 5 dias de 

férias de 15 a 19  de julho, 2 dias de férias de 2 a 3 de agosto, 5 dias de férias de 12 a 16 

de agosto e 13 dias de 19 a 31 de agosto de 2021. -----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/18) RELATÓRIO FINAL – “CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 4 

QUIOSQUES PARA EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA DO 

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

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/1155), datado de 30 de junho findo, 

do Júri do Procedimento por ajuste direto para a “Concessão de exploração de 4 

quiosques para empresas de Animação Turística do Concelho da Praia da Vitória”, do 

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

 -------- “1 – Abertura de Procedimento----------------------------------------------------------  

 -------- Por reunião camarária datada de 31 de maio de 2021, foi autorizado o 

procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea a), do nº. 1, do artigo 24º., do 

Código dos Contratos Públicos e do Regulamento de Concessão de Quiosques para 

Empresas de Animação Turística no Concelho da Praia da Vitória para a “Concessão de 

exploração de 4 quiosques para empresas de Animação Turística do Concelho da Praia 

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

 -------- Com o objetivo de dinamizar o local e apoiar o empreendedorismo, o município 

disponibiliza os espaços de forma gratuita sendo colocado a concurso a seleção dos 

melhores projeto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Convite -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi enviado convite no dia 22 de junho de 2021 à seguinte empresa: ----------------  

 --------  - TURIAZORES – Animação Turística, Ldª. -------------------------------------------  

 -------- 3 – Abertura das Propostas ---------------------------------------------------------------  
 -------- Terminado o prazo limite para apresentação das propostas, no dia 29 de junho, 

verificou-se que deu entrada a única proposta convidada, sendo o Júri composto por Rui 

Messias, Manuel Ortiz e Virgínia Faria. -----------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Proposta Admitida ---------------------------------------------------------------------  

 --------  - TURIAZORES – Animação Turística, Ldª. ----------------------------------------  

 -------- 5 – Análise da Proposta --------------------------------------------------------------------  
 -------- A adjudicação é feita tendo em conta os seguintes critérios: --------------------------  

 -------- A – Projetos relacionados com atividades náuticas – 35% -----------------------------  

 -------- B – Qualidade dos serviços/produtos fornecidos – 25% -------------------------------  

 -------- C – Qualidade do serviço de atendimento a prestar no quiosque – 25% -------------  

 -------- D – Anos de atividade da empresa – 15% ------------------------------------------------  

 -------- Da leitura dos elementos disponibilizados na proposta, o júri deliberou atribuir a 

seguinte pontuação: -----------------------------------------------------------------------------------  

Concorrente A 

35% 

B  

25% 

C  

25% 

D   

15% 

TOTAL 

TURIAZORES, LDª. 10 16 10 20 13,0 
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 -------- Considerando que, de acordo com o disposto no nº. 2, do artigo 125º., do Código 

dos Contratos Públicos, quando seja apresentada uma única proposta não haverá lugar à 

elaboração do relatório preliminar e final, tão pouco se procederá à audiência prévia, 

competindo apenas verificar a conformidade da mesma como exigido nas peças do 

procedimento, submetendo o projeto de decisão ao órgão competente para a decisão de 

adjudicar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 – Conclusão --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- De acordo com os critérios de adjudicação definidos no caderno de encargos, o 

Júri propõe a adjudicação do Quiosque “C” ao concorrente TURIAZORES – 

Animação Turística, Ldª. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- Nos termos do artigo nº. 290º.-A, do CCP, propõe-se que o Gestor do contrato 

seja o Drº. Rui Messias. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo 98º., do CCP, solicita-se a aprovação da minuta de 

contrato.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou quando é que a concessão iria ter início 

tendo o senhor Presidente respondido que isso iria ocorrer a partir da assinatura do 

contrato. Deixou também a garantia que, dentro das circunstâncias, administrativamente 

seria o mais breve possível porque o concessionário tem todo o interesse em começar a 

exploração do quiosque o mais rapidamente. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges deixou o alerta para que, de futuro, esse tipo de 

concessão decorra com maior celeridade porquanto o verão já começou e esse tipo de 

concessão faz todo o sentido ter início muito mais cedo para que em vez de explorarem 

o quiosque apenas durante cerca de um mês e meio o possam fazer durante três ou 

quatro meses. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (07/18) PROPOSTA - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - 

EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA 1 – (FONTINHAS, 

SANTA CRUZ E LAJES)”: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1184, datada de 7 de julho em curso, do Gestor do 

Contrato, Eng.º Manuel Ortiz, referente à empreitada de “Pavimentação da Rede Viária 

1 – (Fontinhas, Santa Cruz e Lajes)”, do seguinte teor: -----------------------------------------  

 -------- “Considerando que a empreitada de “Pavimentação da Rede Viária 1 – 

(Fontinhas, Santa Cruz e Lajes), por reunião camarária datada de 03 de maio de 2021, 

foi adjudicada à empresa TRANSJET – Construções e Transportes, Ldª. --------------------  

 -------- 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, sou de parecer que o mesmo reúne as condições de 

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

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou para quando estava prevista a 

pavimentação da Rua das Covas, em São Brás, tendo o senhor Presidente respondido 

que essa pavimentação estava prevista no âmbito da empreitada de “Pavimentação da 
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Rede Viária 2”, a qual estava a aguardar a receção do Plano de Segurança e Saúde para 

posterior aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se o senhor Presidente garantia que essa 

empreitada iria ser executada, ou não, este verão tendo o senhor Presidente referido que, 

da parte da Câmara Municipal, poderiam ter todas as garantias do início desses 

trabalhos, desde que o empreiteiro cumpra com a sua parte, porquanto, se nunca for 

entregue o referido Plano de Segurança e Saúde essa empreitada não poderá ter início e, 

nesse caso, essa irresponsabilidade será do empreiteiro e a Câmara Municipal haverá de 

agir nos devidos termos legais. ----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/18) PROPOSTA - ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE 

ESTACIONAMENTO - RUA CONSELHEIRO CONSTANTINO JOSÉ 

CARDOSO: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1183, datada de 6 de julho em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando a situação de pandemia que vivemos e que está a afetar 

fortemente o setor da restauração, o Restaurante “O Pescador” solicitou à Câmara 

Municipal a montagem de uma esplanada junto ao edifício na Rua Conselheiro 

Constantino José Cardoso. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Artigo 13º do Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia 

da Vitória menciona que na referida rua o estacionamento permitido entre o Largo 

Silvestre Ribeiro e a Rua do Hospital, no sentido este\oeste é o lado esquerdo, propõe-se 

que esta Câmara Municipal delibere autorizar a alteração do estacionamento para o lado 

direito, de forma a permitir que a esplanada seja montada junto ao restaurante.” -----------  

 -------- O senhor Presidente fez uma breve explanação sobre a proposta em causa. --------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se esta esplanada iria ocupar os espaços de 

estacionamento que já estavam reservados para o restaurante ou se iriam ser adicionados 

outros.  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que dos cerca de seis espaços de estacionamento 

existentes naquela Rua três ou quatro são estacionamentos reservados e pagos pelo 

Restaurante “O Pescador”, pelo que o objetivo desta proposta tem a ver com a ocupação 

dos lugares já pagos pelo restaurante. --------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/18) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO – CAFÉ DO CAFÉ: --------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-SRFPAP/2021/417, datado de 1 de julho em curso, da 

Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Divisão de 

Administração, ADSE, Passaportes e Licenças, solicitando a este Município, ao abrigo 

da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer 

relativo à conveniência da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 
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estabelecimento Café do Café, sito no Poço do Gil, n.º 34, Vila das Lajes, concelho da 

Praia da Vitória, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de 

ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 

11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 

10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h) do n.º 1 do seu artigo 21º. -----  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento, não existem edifícios escolares, não 

havendo inconveniente na renovação da licença da prática de jogos lícitos.” ---------------  

 -------- Por despacho datado de 5 de julho corrente, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, por 

intermédio do Fax n.º S-CMPV/2021/786, pelo que se apresenta o mesmo para 

ratificação desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (10/18) AUDITORIA EXTERNA DE RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 

DE SERVIÇOS (ISO 9001:2015) – 2.º ACOMPANHAMENTO - RELATÓRIO DE 

AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO: -----------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 5 de julho em curso, da Gestora da Qualidade, Dr.ª 

Anabela Leal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- “Na sequência da Auditoria Externa de renovação da certificação de 

serviços (ISO 9001:2015), serve o presente para informar que a certificação foi efetuada 

com sucesso sem que tivessem sido apresentadas Não Conformidades. 

Informo ainda que foram apresentadas 3 Oportunidades de Melhoria, conforme relatório 

em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deixo à consideração superior remeter para conhecimento à próxima reunião de 

Câmara.”------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (11/18) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2021 NO 

SENTIDO DE PREVER A CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA 

FUNCIONAL DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, EM SUBSTITUIÇÃO DA 

CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR, ÁREA FUNCIONAL DE 

ENGENHARIA CIVIL: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1182, datada de 6 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2021 aprovado pela 

Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2020, e tendo em conta que na sequência 

do processo de Internalização da AGESPI tornou-se necessário ocupar postos de 

trabalho nas categorias de Técnico Superior (engenharia Civil), Técnico Superior 
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(gestão) e assistente operacional, procedeu-se à abertura de concurso através de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, através da  Proposta N.º I-CMPV/2021/172, aprovada 

em reunião de câmara de 8 de fevereiro de 2021. ------------------------------------------------  

 -------- No entanto, e por um lapso de comunicação entre os serviços, foi previsto no 

Mapa de Pessoal um lugar de técnico superior, na área funcional de engenharia civil, 

quando se deveria ter previsto um lugar de técnico superior, na área funcional de 

Engenharia Agrícola. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e de modo a otimizar os procedimentos concursais e evitar que o mesmo 

fique parado a aguardar uma alteração da Assembleia Municipal, proponho que seja 

alterado o Mapa de Pessoal no sentido de prever a carreira de técnico superior na área 

funcional de engenharia agrícola, em substituição da carreira de técnico superior, área 

funcional de engenharia civil, devendo a alteração ao Mapa de Pessoal ser presente à 

próxima Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Em tudo o resto, mantém-se o previsto e aprovado na Proposta N.º I-

CMPV/2021/172.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/18) PROPOSTA - RECRUTAMENTO PARA OCUPAÇÃO DE 1 

POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL – ÁREA FUNCIONAL DE MOTORISTA DE 

PESADOS, REBOQUE E COLETIVOS – RESERVA DE RECRUTAMENTO: ----  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1185, datada de 7 de julho em curso, do Vereador 

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

 -------- «Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2021 aprovado pela 

Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2020, tornou-se necessário ocupar 1 posto 

de trabalho na categoria Assistente Operacional, área funcional de Motorista de 

Pesados, Reboque e Coletivos, tendo-se procedido à abertura de concurso através de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, através da  Proposta n.º I-CMPV/2020/239, datada de 

11 de fevereiro e aprovada em reunião de Câmara de 17 de fevereiro de 2021. -------------  

 -------- Após a conclusão do referido procedimento concursal, foi celebrado contrato de 

trabalho por tempo indeterminado com o candidato colocado em 1º lugar da Lista 

Unitária de Ordenação Final, resultando uma reserva de recrutamento com os restantes 

candidatos, válida até 13/08/2022, nos termos dos n.º 3 e 4 do artigo 30º da Portaria n.º 

125-A/2019, de 30 de abril que refere que “sempre que, em resultado de procedimento 

concursal comum, publicitado por um órgão ou serviço, a lisa de ordenação final, 

devidamente homologada, contenha um número de candidatos aprovados superior ao 

dos postos de trabalho a ocupar, é constituída uma reserva de recrutamento interna… 

utilizada sempre que, no praxo máximo de 18 meses contados da data de homologação 

da lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos de 

trabalho, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.º 1 e 2 e no 

artigo 29º” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que o candidato que ficou classificado em 1º lugar e com o qual 

foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas solicitou a cessação do contrato 

a 29 de junho, com produção de efeitos a 31 de julho de 2021; --------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção 

Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, as 

autarquias locais não têm de consultar a Direção Geral da Qualificação dos 

trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito o procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação/valorização; ------------------  

 -------- Considerando que no Município da Praia da Vitória não se encontra nenhum 

trabalhador em situação de requalificação/valorização profissional, nem existe 

constituída qualquer lista nominativa de trabalhadores colocados em situação de 

requalificação/valorização profissional; -----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos com o recrutamento em causa encontravam-se 

previstos no Orçamento da Câmara Municipal da Praia da Vitória para o ano de 2021 e 

o valor para suportar as remunerações do recrutamento em causa encontram-se 

devidamente cabimentados pelo Serviço de Gestão Orçamental e Patrimonial; -------------  

 -------- Proponho que se recorra à referida reserva de recrutamento para recrutar o 

candidato seguinte na lista unitária de ordenação final do procedimento concursal 

comum para contratação por tempo indeterminado de um indivíduo na Categoria de 

Assistente Operacional – área funcional de Condutor de Pesados, Reboque e Coletivos.»  

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

 

 

 -------- (13/18) TERAMB, EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO E 

CONTAS DE 2020: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Email datado de 28 de junho findo, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão 

e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo a esta Edilidade, o Relatório 

de Gestão e Contas do exercício de 2020, acompanhado do parecer da Assembleia Geral 

bem como do parecer do fiscal único, em cumprimento com os termos do artigo 42.º da 

Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 29 de junho findo, do Técnico Superior afeto ao Sector de 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, os 

documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 

entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 

acompanhamento e controlo. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se que o presente seja remetido à próxima reunião de 

Câmara com vista à sua apreciação e, posteriormente, seja remetido à Assembleia 

Municipal para conhecimento, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  

 -------- O senhor Presidente fez um breve resumo sobre o balanço dos últimos quatro 

anos da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 

Terceira, EM, destacando que após os resultados negativos de cerca de setecentos mil 

euros que se verificaram no primeiro ano a empresa tem vindo apresentar desde então 

resultados positivos e apresentou um fecho de contas muito positivo no valor de cento e 

setenta mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2020, da 

TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 

Terceira, EEM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo efeito, nos 

termos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

 

 

 -------- (14/18) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – 3.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/2021/1077, datada de 15 de junho findo, 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 terceira 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 apreço. ------  

 

 

 -------- (15/18) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – MARCO 

AURÉLIO MENESES BORGES: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1180, datada de 6 de junho corrente, do Vereador 

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

 -------- “O centro urbano da cidade da Praia da Vitória é uma das áreas do território 

concelhio cuja vitalidade contribui decisivamente para o pulsar económico do Concelho 

e da Ilha, sendo, pois, obrigação do Município promover a sua dinâmica comercial e 

económica, com impacto social direto. ------------------------------------------------------------  

 -------- É, portanto, decisivo e estrutural, manter e reforçar as dinâmicas empresariais e 

comerciais nesta parcela do território concelhio, apostando, particularmente, na 

modernização e requalificação comercial, que deverá ser impulsionada com incentivos 

concretos à requalificação e ocupação de espaços de utilização comercial na Área de 

Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei nº307/2009, de 

23 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce que o quadro de apoios definido no Regulamento incentiva à criação e 

fixação de novos negócios no espaço urbano, mas acrescenta incentivos à fixação de 

famílias e residentes e ao surgimento de oportunidades de investimento empresarial, 

potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

desenvolvimento da estrutura comercial local. ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de dinamização social e económica do centro 

urbano da cidade; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos moradores no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento populacional na 

área designada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesse sentido, o Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas atribuições e 

competências conferidas pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, designadamente no 

domínio da promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas conducentes à 

dinamização do centro urbano, incentivando a fixação de residentes, as oportunidades 

de negócios e a revitalização do território. --------------------------------------------------------  

 -------- Conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte 

integrante da presente proposta. --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Marco Aurélio Meneses Borges, no 

âmbito dos Artigos 6º e 7º do Regulamento: ------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 12 de 

julho de 2021, propõe: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Minorar em 25% a taxa de IMI – Artigo 6º nº 1; ------------------------------------  

 -------- B) Isentar a taxa de IMT na aquisição de prédio urbano – Artigo 6º nº 2; -----------  

 -------- C) Isentar a taxa de licenciamento para operações de reabilitação e construção; ---  

 -------- D) Apoio na aquisição de habitação própria e permanente inclusive, com 

incentivo no valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de €478,20 

(quatrocentos e setenta e oito euros e vinte cêntimos) – Artigo 7º nº1.” ----------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se tratando-se de um terreno para 

construção de uma habitação, como o caso referido na proposta em apreço, se o mesmo 

pode ser enquadrado neste regulamento. ----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que esta situação foi enquadrada pela Comissão de 

Análise na componente “Viver” do regulamento, que permite a aquisição de terrenos e 

recuperação de habitações degradadas, desde que tenha como pressuposto a fixação de 

população na Cidade da Praia da Vitória, porquanto, a maior parte das candidaturas que 

têm surgido são enquadradas na componente “Investir”, ou seja, dos negócios. No 

entanto, o Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória tem esta amplitude e esta 

abrangência. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (16/18) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – SANDRA 

MARIA AREIAS DA COSTA VALADÃO: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1176, datada de 6 de junho em curso, do Vereador 

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

 -------- “O centro urbano da cidade da Praia da Vitória é uma das áreas do território 

concelhio cuja vitalidade contribui decisivamente para o pulsar económico do Concelho 

e da Ilha, sendo, pois, obrigação do Município promover a sua dinâmica comercial e 

económica, com impacto social direto. ------------------------------------------------------------  

 -------- É, portanto, decisivo e estrutural, manter e reforçar as dinâmicas empresariais e 

comerciais nesta parcela do território concelhio, apostando, particularmente, na 

modernização e requalificação comercial, que deverá ser impulsionada com incentivos 

concretos à requalificação e ocupação de espaços de utilização comercial na Área de 

Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei nº307/2009, de 

23 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce que o quadro de apoios definido no Regulamento incentiva à criação e 

fixação de novos negócios no espaço urbano, mas acrescenta incentivos à fixação de 

famílias e residentes e ao surgimento de oportunidades de investimento empresarial, 

potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

desenvolvimento da estrutura comercial local. ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de dinamização económica do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos negócios no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento dos atores 

empresariais na área designada. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas atribuições e competências 

conferidas pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, designadamente no domínio da 

promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas conducentes à dinamização 

do centro urbano, incentivando a fixação de residentes, as oportunidades de negócios e a 

revitalização do território. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte 

integrante da presente proposta. --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Sandra Maria Areias da Costa Valadão, 

no âmbito do Artigo 11º do Regulamento: --------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 12 de 

julho de 2021, propõe: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Apoio na requalificação, modernização e remodelação interior dos espaços 

comerciais no valor de 75€ por metro quadrado da área comercial referida na licença de 

utilização, até ao limite de 5000€ - valor de 5000€ (cinco mil euros), correspondentes ao 

apoio máximo previsto tendo em conta a área apresentada (113 metros quadrados) na 

licença de utilização, conforme definido nos números 1 e 2 do Artigo 12º; -----------------  

 -------- B) Apoio à renda no valor de 50% do montante contratualizado, até ao limite de 

300€, por um período não superior a 2 anos – valor de 3000€ (três mil euros), 

correspondentes a 125€x24 meses (renda contratualizada de 250€), conforme definido 

no número 5 do Artigo 12º.” ------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (17/18) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – PIZZA 

PLACE, LDA, REPRESENTADA PELA SÓCIA-GERENTE FERNANDA 

MARIA BARBOSA SILVA: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1178, datada de 6 de junho corrente, do Vereador 

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

 -------- “O centro urbano da cidade da Praia da Vitória é uma das áreas do território 

concelhio cuja vitalidade contribui decisivamente para o pulsar económico do Concelho 

e da Ilha, sendo, pois, obrigação do Município promover a sua dinâmica comercial e 

económica, com impacto social direto. ------------------------------------------------------------  

 -------- É, portanto, decisivo e estrutural, manter e reforçar as dinâmicas empresariais e 

comerciais nesta parcela do território concelhio, apostando, particularmente, na 

modernização e requalificação comercial, que deverá ser impulsionada com incentivos 

concretos à requalificação e ocupação de espaços de utilização comercial na Área de 
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Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei nº307/2009, de 

23 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce que o quadro de apoios definido no Regulamento incentiva à criação e 

fixação de novos negócios no espaço urbano, mas acrescenta incentivos à fixação de 

famílias e residentes e ao surgimento de oportunidades de investimento empresarial, 

potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

desenvolvimento da estrutura comercial local. ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de dinamização económica do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos negócios no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento dos atores 

empresariais na área designada. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas atribuições e competências 

conferidas pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, designadamente no domínio da 

promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas conducentes à dinamização 

do centro urbano, incentivando a fixação de residentes, as oportunidades de negócios e a 

revitalização do território. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte 

integrante da presente proposta. --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Pizza Place, Lda, representada pela 

sócia-gerente Fernanda Maria Barbosa Silva, no âmbito do Artigo 11º do 

Regulamento: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 12 de 

julho de 2021, propõe: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Apoio na requalificação, modernização e remodelação interior dos espaços 

comerciais no valor de 75€ por metro quadrado da área comercial referida na licença de 

utilização, até ao limite de 5000€ - valor de 5000€ (cinco mil euros), correspondentes ao 

apoio máximo previsto tendo em conta a área apresentada 110,9 metros quadrados) na 

licença de utilização, conforme definido nos números 1 e 2 do Artigo 12º; -----------------  

 -------- B) Apoio à renda no valor de 50% do montante contratualizado, até ao limite de 

300€, por um período não superior a 2 anos – valor de 6000€ (seis mil euros), 

correspondentes a 250€x24 meses (renda contratualizada de 500€/mês), conforme 

definido no número 5 do Artigo 12º.” --------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (18/18) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA – ANO 

2021 - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1186, datada de 7 de julho corrente, do Sr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comissão de Análise das Candidaturas, anexos e parte integrante da presente proposta; --  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto na alínea u) 

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

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

setembro, a atribuição de um apoio no valor total de 11.671,00€ (onze mil seiscentos e 

setenta e um mil euros), consubstanciado nos apoios definidos no quadro resumo e de 

acordo com a minuta de Contrato-Programa em anexo.” ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou quando é que estes apoios iriam ser pagos 

tendo o senhor Presidente respondido que a seguir à aprovação dos apoios, segue-se a 

celebração e assinatura do contrato e, assim que possível e o mais rapidamente, será 

pago. Acrescentou, ainda, que o prazo limite dos pagamentos que consta dos contratos é 

trinta e um de dezembro do ano em curso. --------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (19/18) PROPOSTA - REVOGAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. PRESIDENTE: ------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1199, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- «Nos termos do artigo 50.º, alínea a) do Código do Procedimento 

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

meio propor a revogação da proposta I-CMPV/2017/1855, de 23 de outubro de 2017, 

“Delegação de Competências da Câmara Municipal no Sr. Presidente”.» -------------------  

 -------- O senhor Presidente solicitou autorização para apresentar o presente ponto da 

ordem de trabalhos e o seguinte em conjunto, apesar desta proposta ser para votação e o 

ponto seguinte ser meramente para conhecimento, por se tratar de competência 

especificamente e politicamente sua, o que foi aceite. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que relativamente à situação política atual e daquilo 

que é a sua perceção e a sua visão sobre o momento da Praia da Vitória, na qualidade de 

Presidente desta Câmara Municipal, cumpre-lhe apresentar a esta reunião de câmara a 

sua redução significativa de competências. Sendo assim, com base nesta proposta, 

pretende propor a revogação de competências delegadas em si pela Câmara Municipal, 
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desde 23 de outubro de 2017, as quais espera que sejam aprovadas para que todo o 

conjunto destas alargadas competências da Câmara Municipal delegadas em si passem a 

ser competência da Câmara Municipal, ou seja, deste órgão coletivo. ------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, na prática, o que irá acontecer é que todas essas 

matérias que antes estavam delegadas em si, em vez de serem despachadas por si ou por 

outras pessoas em quem estavam subdelegadas, passam a ser presentes a reunião de 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mencionou que, com a aprovação desta proposta não tem quaisquer dúvidas que 

de forma alguma isso irá obstar ao bom funcionamento e à boa resposta que a Câmara 

Municipal deve ter quanto aos munícipes do nosso Concelho. ---------------------------------  

 -------- Quanto ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, informou que, além do 

proposto para lhe serem retiradas, a seu pedido, todas as suas competências delegadas 

pela Câmara Municipal,  relativamente às competências próprias emitiu, hoje, o 

despacho I-CMPV/2021/1200, para que todas aquelas que são possíveis nos termos da 

lei, especificamente nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, sejam delegadas nos Chefes de Divisão da Câmara Municipal. ---------------  

 -------- Continuou dizendo que hoje de manhã reuniu com todos os Chefes de Divisão 

ou os seus legais substitutos que assumiram essas competências, às quais a senhora 

Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica, Dr.ª Conceição Lima, fica responsável pela 

distribuição e organização administrativa dessas competências pelas respetivas áreas 

funcionais. Acrescentou, também, que naturalmente com a aprovação da proposta n.º I-

CMPV/2021/1199 e a tomada de conhecimento do despacho n.º I-CMPV/2021/1200, 

todos os despachos de delegação de competências anteriores são revogados. ---------------  

 -------- Concluiu dizendo que, tal como referiu inicialmente, nomeadamente no que diz 

respeito às situações políticas e àquela que foi a sua posição pessoal, a qual não é 

relevante para a Câmara Municipal e para este órgão, apenas interessará à Câmara 

Municipal deliberar sobre o futuro e o funcionamento da mesma, competindo-lhe 

garantir com absoluta eficiência que os serviços continuarão a funcionar sem estar aos 

“solavanques” ou sem estar “refém” de quem quer seja. Assim sendo, após o seu 

despacho e aprovada a proposta em apreço, o que teremos é uma Câmara Municipal e os 

seus órgãos políticos reduzidos ao mínimo, passando o Presidente a estar no mínimo das 

suas competências e o executivo municipal também, sendo que as competências que 

ficam esvaziadas da parte do Presidente da Câmara Municipal são todas atribuídas aos 

Chefes de Divisão e aquelas que são da Câmara Municipal devolvidas à Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse, também, que da reunião que teve com as Chefias de 

Divisão sentiu motivação, responsabilidade e sentido de serviço público para que nada 

falte à Praia da Vitória e para que a Câmara Municipal continue a ser eficaz e eficiente 

na resposta aos cidadãos, sendo certo que, no caso desta proposta ser aprovada, muito 

provavelmente teremos muitos mais assuntos nas ordens de trabalho das próximas 

reuniões camarárias. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges interveio dizendo que relativamente ao que se está a 

passar existem várias coisas por dizer e que o senhor Presidente refere que a situação 

política se alterou. Na sua opinião, a situação política na Praia da Vitória não se alterou, 
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alterou-se dentro do Partido Socialista e entre algumas guerras internas que às vezes 

acontecem dentro dos próprios partidos, tendo o senhor Presidente tomado a decisão de 

não avançar, pelo que, a Praia da Vitória não tem culpa das questões internas que 

possam existir no Partido Socialista, porquanto a Praia continua, os munícipes 

continuam a sentir a necessidade de verem os seus problemas resolvidos e o que o 

senhor Presidente está a propor é reduzir as suas competências ao mínimo, 

competências que foi adquirindo ao longo do mandato, além daquelas que estavam 

previstas aquando da sua tomada de posse, ficando-se com a sensação de que o senhor 

Presidente, a dois meses das eleições e, por uma questão que não lhes é revelada nem 

lhes interessa para este local, simplesmente “abandona o barco” - com todo o respeito 

pela expressão que vai empregar - mas parecendo-lhe tratar-se de uma “birra interna no 

Partido Socialista” e entrega a gestão da Câmara Municipal aos Chefes de Divisão, 

apesar de todo o reconhecimento que os mesmos lhe merecem, sendo que os munícipes 

não têm a culpa disso, a não ser pela confiança que lhe depositaram porque os mesmos 

confiaram em si e na sua equipa para liderar a Câmara Municipal da Praia da Vitória, 

pelo que os Vereadores do Partido Social Democrata são contra isso, e contra o facto de, 

a dois meses da eleições, serem retiradas competências suas para entregar a Câmara aos 

Chefes de Divisão por uma “birra” que o senhor entendeu fazer agora. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente usou da palavra para dizer que no que diz respeito ao seu 

despacho que consta do ponto seguinte da ordem de trabalhos, respeitava a opinião do 

senhor Vereador Tiago Borges, apesar de poder ou não concordar com a mesma, no 

entanto não tinha mais nada a dizer. Já no que diz respeito ao facto de quando menciona 

“entregar as competências aos chefes de divisão” deixava registado que a entrega dessas 

competências era uma decisão pessoal e política, inteiramente sua, apesar de poderem 

ou não concordar, trata-se de uma prerrogativa que a si lhe assiste, portanto, a si 

compete-lhe avaliar aquilo que é melhor para a Praia da Vitória e cumprirá sempre em 

prol da Praia da Vitória. No entanto, e dadas as circunstâncias o ideal é, efetivamente, 

esta solução. Já no que se refere à proposta de revogação das competências da Câmara 

Municipal em si o que lhe pode dizer é que fica lisonjeado de, nesta altura, achar que as 

competências deveriam permanecer em si tendo acrescentado que aquilo que está a 

propor é a retirada dessas suas competências devolvendo-as a este órgão, porquanto, se 

o senhor Vereador Tiago Borges acha que isso está errado, sente-se lisonjeado com isso 

a agradece também esse voto de confiança. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que, praticamente iria repetir o que já foi 

referido, no entanto, consideravam essa atitude do senhor Presidente completamente 

errada, visto que o mesmo foi eleito por pessoas que confiaram em si e na sua equipa 

para liderar a Câmara Municipal e que apesar das adversidades que possam existir no 

seio do Partido Socialista e, independentemente de o senhor Presidente poder ser ou não 

candidato às próximas eleições, esses problemas não podem nem devem ser 

confundidos com as funções para as quais todos foram eleitos, devendo os mesmos ser 

resolvidos em local próprio e nunca ser trazidos para a Câmara Municipal, no dia 

seguinte a ter anunciado que não se irá candidatar às próximas eleições. --------------------  
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 -------- Perante o exposto, os Vereadores do PSD consideram que tudo isto se trata de 

um claro abandono à Câmara Municipal e uma birra que o senhor Presidente está a 

fazer. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente deu nota de que aquilo que acontece no seio do Partido 

Socialista não teve, nem terá, absolutamente nada a ver com a Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, porquanto o que tem a ver com o Partido só ao partido dirá respeito. 

Quanto à Câmara Municipal mantém integralmente tudo aquilo que disse, sendo que as 

pessoas o elegeram, deram-lhe confiança e essa confiança mantém-se porque não “está 

a abandonar nenhuma das suas competências”. As mesmas mantêm-se integralmente 

inatacáveis, sendo que a única questão que aqui está a propor é quanto às competências 

que lhe foram delegadas para que elas lhe sejam retiradas, devido a uma alteração da 

situação política atual. Todavia, se entenderem que as competências devem continuar 

delegadas em si, durante os próximos três meses, em vez de voltarem para a  Câmara 

Municipal, aceita-o, porque, como já disse, não está a abandonar a Câmara Municipal 

como o Vereador Tiago Borges referiu, porquanto isso é completamente falso porque 

essas competências são sempre da Câmara Municipal porque a mesma tem sempre a 

última palavra a dizer. Aquilo que está a aqui a dizer é que a confiança e a propositura 

levada a cabo em outubro de dois mil e dezassete e na qual a Câmara Municipal lhe 

delegou as competências, alterou-se, sendo esta a sua visão e perceção sobre o estado 

das coisas, pelo que não está a abandonar nada como aqui já foi referido, mas sim a 

propor devolver essas competências precisamente ao órgão Câmara Municipal. -----------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que apenas queriam saber o motivo pelo qual o 

senhor presidente queria devolver essas suas competências à Câmara Municipal quando 

o seu mandato ainda não acabou. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente retorquiu que aquilo que tinha a dizer relativamente ao 

porquê já o referiu, pelo que, não tem mais nada a acrescentar sobre este assunto. ---------  

 -------- Sendo assim, e não havendo mais nenhuma resposta, o Vereador Tiago Borges 

proferiu que gostaria de deixar registado que, pelo que entendeu, o senhor Presidente 

quer devolver as suas competências à Câmara Municipal porque analisou a situação 

política dos últimos dias e acha que ela está diferente. Posto isto, os Vereadores do 

Partido Social Democrata não têm essa ideia porquanto a situação política está igual e o 

que o senhor Presidente está a fazer é uma birra e a abandonar o seu município e os seus 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta recebeu dois votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal e do Vereador Rui Castro, dois votos contra dos 

Vereadores Tiago Borges e Amélia Borges e três abstenções dos Vereadores Carlos 

Costa, Tiago Ormonde e Raquel Borges, pelo que foi aprovada por força do voto 

de qualidade do Sr. Presidente. -------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (20/18) DESPACHO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS 

CHEFES DE DIVISÃO DA CÂMARA MUNICIPAL / REVOGAÇÃO DOS 

DESPACHOS N.º I-CMPV/2017/1856, DATADO DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 

E N.º I-CMPV/2018/1269, DATADO DE 24 DE SETEMBRO DE 2018: ---------------  
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 -------- Despacho n.º I-CMPV/2021/1200, do senhor Presidente da Câmara Municipal, 

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

 -------- “Considerando o disposto nos artigos 35.º e 38.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, denominada Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, determino: ----------------------------------  

 -------- a) A Delegação nos Chefes de Divisão da Câmara Municipal de todas as 

competências previstas nos números 1.º, 2.º e 3.º do artigo 38.º da supramencionada Lei;  

 -------- b) A Dr. Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica, deverá proceder a todos os atos administrativos de organização da distribuição 

das supramencionadas competências delegadas, pelo conteúdo funcional de cada 

Divisão da Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- c) São revogados os despachos n.º I-CMPV/2017/1856, datado de 23 de outubro 

de 2017 e n.º I-CMPV/2018/1269, datado de 24 de setembro de 2018. ----------------------  

 -------- O presente despacho produz efeitos imediatos.” ----------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos o Vereador Tiago Borges 

mencionou que, ao que parece, o senhor Presidente também quer esvaziar os Vereadores 

das suas competências até às próximas eleições, ou seja, o senhor Presidente por sua 

autoiniciativa e, por uma questão de “birra de um pequeno pequenino”, retira as 

competências aos Vereadores e delega-as nos chefes de divisão, ficando assim os 

Vereadores, por exemplo numa situação de catástrofe ou outra qualquer urgente, 

incapacitados de a resolver porque têm de falar primeiro com os chefes de divisão tendo 

em conta que não podem tomar decisões. Posto isto, consideram essa retirada de 

competências dos Vereadores completamente ridícula da sua parte e questionou o que é 

que os Vereadores iriam ficar a fazer até ao fim deste mandato e se essa situação foi 

acordada com os Vereadores ou se foi o Sr. Presidente que, por sua autoiniciativa, 

decidiu tirar os poderes aos mesmos. --------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente agradeceu a intervenção do Vereador Tiago Borges e 

perguntou se havia mais alguma pergunta sobre o assunto, ao que o Vereador Tiago 

Borges insistiu que tinha colocado uma questão sobre o que é que os Vereadores iriam 

ficar a fazer até às próximas eleições, pelo que pretendia obter uma resposta. --------------  

 -------- Relativamente a essa questão o senhor Presidente refutou que achava que já 

tinha respondido a todas as questões e aquilo que podia transmitir e garantir era que a 

Câmara Municipal e o seu funcionamento estavam integralmente e inteiramente 

assegurados e cada um certamente faria aquilo que lhe compete, pese embora o facto de 

ter sido o próprio quem mais competências perdeu com esta decisão. ------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges insistiu que o senhor Presidente continuava sem lhe 

responder à sua questão relativamente aos Vereadores, apenas informou que a Câmara 

iria continuar a funcionar pelo que, na sua opinião, era mau que as pessoas passassem e 

a Câmara não continuasse a funcionar porque as pessoas vêm e vão e hão-de vir outras e 

a Câmara continua sempre. A questão é que, neste preciso momento, a Câmara 

Municipal tem um Presidente e tem Vereadores executivos e o senhor Presidente, 

novamente por causa da sua birra, a três meses das eleições, decide retirar as 

competências aos mesmos porquanto perguntou o que é que os Vereadores estão aqui a 

fazer e como os mesmo, se sentem perante isto e se foi acordado com eles, ou se foi o 
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senhor Presidente que, por sua autoiniciativa, decidiu retirar os poderes aos mesmos, 

pelo que, se “trata de algo que não lhes cabe na cabeça” e gostariam de ter uma 

resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que o que tinha a transmitir-lhe era que a 

documentação era clara e crê que já lhe tinha respondido a todas as questões e, portanto, 

sobre esse assunto aquilo que crê que deve presidir ao nosso espírito e à nossa vontade é 

que a Câmara Municipal e o seu funcionamento esteja assegurado, Portanto, o que lhe 

pode garantir em nome do interesse público é que o funcionamento da Câmara 

Municipal está integralmente e inteiramente assumido, pese embora, o facto de ser o 

próprio quem mais competências perdeu aqui. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges replicou que iria voltar a insistir neste ponto e, pelo 

que depreende da sua resposta parece ficar claro que, então, o senhor Presidente decidiu 

“unanimemente pela sua pessoa”, ou seja, decidiu que havia de retirar os poderes aos 

Vereadores. Não queria utilizar aqui uma palavra de “ditadura”, mas como tem esses 

poderes para fazer isso faz o que lhe apetece, o que é lamentável. Ou seja, a Câmara 

agora ficará numa espécie de “modo ralenti”, ou seja, desengatada e a rolar em modo 

lento até às próximas eleições, até vir um(a) novo(a) Presidente para tomar conta disto 

e, até lá, os senhores Vereadores e o senhor Presidente vão gozar as suas férias e 

acompanhando as situações mas tomar decisões vai ser pouco ou nada. Considera 

lamentável que isso aconteça e, pior ainda, porque não justifica o motivo dessas 

decisões, tanto no ponto anterior da ordem de trabalhos, como neste, porque apenas diz 

que foi por alteração da situação política porquanto, na sua opinião, deixa registado que 

a alteração da situação política ocorreu apenas e só entre si e o Partido Socialista, não 

foi nesta Câmara Municipal, e as pessoas certamente estarão desiludidas consigo e com 

as suas atitudes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 ---------- 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 quinze horas, pelo que 

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

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

 

 



 

 
Ata nº 18/2021 Página 21 de 21 
 

 

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


