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ATA Nº 13  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE JUNHO DE 2017  
 

 

PRESIDÊNCIA: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro. --------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, 

Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval Frederico. -----------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos 

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

de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, estando presentes os Vereadores Paula 

Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tibério Manuel Faria Dinis, Osório 

Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Judite Gomes Parreira e Paulo 

Noval Frederico. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

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

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira abordou a questão da recolha de lixo, 

designadamente a falta de recolha em dias feriados, que faz com que quem vive em 

apartamentos continue a colocar o lixo na rua nesses dias, por não ter onde o guardar. ---  

 -------- Como exemplo, referiu o feriado regional – Dia dos Açores – que ocorreu na 

segunda-feira, referindo que no domingo não houve recolha, na terça não há recolha de 

lixo indiferenciado, e só na quarta-feira é que se procede à recolha, o que significa 4 

dias sem recolha desse tipo de lixo, pelo que alertou para o inconveniente da situação, 
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pois nesta altura do ano, em que o tempo começa aquecer, os maus cheiros propagam-se 

facilmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão a Vereadora Paula Ramos esclareceu que inicialmente 

analisou-se, aleatoriamente, a possibilidade de não se efetuar recolha de lixo em alguns 

dos dias feriados, precisamente para possibilitar aos colaboradores também 

descansarem, no entanto este caso em concreto não foi discutido com a mesma. -----------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/13) EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS 

2017” – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - APROVAÇÃO: ------------------------  

 -------- Informação datada de 29 de maio findo, do Chefe da Divisão de Investimentos e 

Ordenamento do Território, Eng.º Manuel Ortiz, do seguinte teor: ---------------------------   

 -------- “A empreitada de "Pavimentação de Arruamentos 2017" foi adjudicada à 

empresa TECNOVIA AÇORES. -------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Solicita-se a aprovação em reunião de Câmara do PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente destacou que este Plano, não só é 

obrigatório, como também é muito importante na salvaguarda das responsabilidades 

futuras, do que acontecer no âmbito desta empreitada. Assim sendo, o Plano é elaborado 

pelo empreiteiro, é revisto ou validado pela entidade adjudicante, e posteriormente é 

presente a reunião de Câmara para efeitos de aprovação. ---------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e 

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

 

 

 -------- (02/13) RELATÓRIO FINAL REFERENTE À CONCESSÃO, POR 

CONCURSO PÚBLICO, DA EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR 

DAS QUATRO RIBEIRAS:-----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relatório Final datado de 30 de maio findo, do Júri do Concurso Público para a 

concessão, por concurso público, da exploração do Bar da Zona Balnear das Quatro 

Ribeiras, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- “No dia trinta de maio corrente, pelas onze horas, reuniu a comissão do júri 

designado para a análise de propostas dos concorrentes para a concessão de exploração 

do bar da zona balnear das Quatro Ribeiras, constituída pelos seguintes membros: --------  

 -------- Presidente: Dr. Tiago Ormonde;  ----------------------------------------------------------  

 -------- Vogal efetivo: Dra. Anabela Leal;  --------------------------------------------------------  

 -------- Vogal efetivo: Eng.º Paulo Nunes. --------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta que o prazo estipulado para a entrega das propostas era até às 

catorze horas e trinta minutos do dia 29 do mesmo mês de maio, reuniu-se o júri que 

teve por finalidade analisar a única proposta apresentada e submeter à aprovação da 

entidade competente o relatório final, no sentido de adjudicar a referida concessão a 

Sílvia Regina Gonçalves Lima, de acordo com o respetivo programa de procedimento e 

caderno de encargos, sendo o valor da proposta de junho a setembro de cinquenta e 

cinco euros (55,00€) mensal.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de aprovação, nos termos do artigo 98.º, do Código dos 

Contratos Públicos a minuta de contrato (I-CMPV/2017/928) referente à concessão, por 

concurso público, da exploração do Bar da Zona Balnear das Quatro Ribeiras”. -----------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente referiu que, neste concurso público, houve 

um único concorrente, o qual cumpre todos os requisitos definidos no caderno de 

encargos bem como no programa do concurso. --------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se esta concorrente é das Quatro 

Ribeiras, tendo o Vereador Osório Silva respondido negativamente. -------------------------  

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

Júri do Concurso Público para a concessão da exploração do Bar da Zona Balnear 

das Quatro Ribeiras, concessionando o referido espaço à concorrente Sílvia Regina 

Gonçalves Lima. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato 

referente à Concessão do Bar da Zona Balnear em apreço. --------------------------------  

 

 

 -------- (03/13) CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPLANADA NO JARDIM 

SILVESTRE RIBEIRO: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/955, datada de 6 de junho em curso, do Vereador 

com competência delegada, Dr. Tibério Dinis, do seguinte teor: ------------------------------  

 --------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro compete à Assembleia Municipal, autorizar a Câmara Municipal 

celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais; ----------------------  

 -------- Determina a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que 

compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 

matérias da competência desta; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------  

 -------- a) Delibere apresentar à Assembleia Municipal, um pedido de autorização para 

concessão, por concurso público, da exploração do Bar sito no Jardim José Silvestre 

Ribeiro, conforme as condições gerais constantes do caderno de encargos que se 

encontram anexos e que fazem parte integrante da presente proposta; -----------------------  
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 -------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos 

concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------  

 -------- - Presidente: Dr. Tiago Ormonde; ---------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal efetivo: Dr.ª Anabela Leal;--------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal efetivo: Eng. Paulo Nunes;--------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Manuela Vitória; --------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Virgínia Faria.” ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou quanto tempo leva para se iniciar este 

processo, após a aprovação pela Assembleia Municipal, ao que o Vereador Tibério 

Diniz respondeu que, em princípio, até ao final deste mês o processo estará resolvido. ---  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea p) do n.º 1 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º do referido diploma legal. -------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/13) PROTOCOLO DE CEDÊNCIA PRECÁRIA DE UTILIZAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA DA 

VITÓRIA E A AST – ASSOCIAÇÃO DE SURF DA ILHA TERCEIRA: -------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o protocolo de 

cedência precária de utilização de instalações celebrado entre o Município da Praia da 

Vitória e a AST – Associação de Surf da Ilha Terceira. -----------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que estas são as 

instalações construídas junto da Praia da Riviera, ou seja, na zona costeira de Santa 

Catarina. Nesse sentido, entendeu-se que a Associação de Surf é o parceiro indicado 

para zelar e cuidar daquele espaço, mediante um protocolo de cedência precária de 

utilização do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2016/134 – JOSÉ AGUIAR 

MACHADO – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS 

DEVIDAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

EXISTENTES NO CONCELHO: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 24 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 15 de julho de 2013, José Aguiar Machado e Herdeiros, apresentaram um 

pedido de licenciamento de operação de loteamento a realizar num prédio sito na Serra 

de Santiago, freguesia das Lajes. -------------------------------------------------------------------  
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 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas sete habitações unifamiliares, 

bem como respetivos anexos, não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas 

foram construídas de forma ilegal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- De acordo com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal da Praia 

da Vitória, o local da intervenção, encontra-se enquadrado em Espaços Urbanos e está 

classificado com o Subespaço a Requalificar. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória tem, como um dos seus objetivos 

estratégicos, a requalificação de todas as áreas urbanas de génese ilegal existentes no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, tratando-se de um processo de licenciamento/legalização de 

uma construção erigida numa dessas áreas, importa à Câmara Municipal criar todas as 

condições para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao contexto familiar em causa, ao montante dos encargos necessários 

para o realojamento deste agregado familiar (caso a opção fosse a demolição da 

edificação ilegalmente construída) tem-se por aconselhável uma contemporização com a 

situação criada, a qual parte por isentar o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto e aos seguintes, sobre a mesma matéria, o senhor Presidente 

fez uma explanação, salientado que na Serra de Santiago existe um conjunto de treze 

moradias que se encontram implantadas num terreno particular, configurando, uma 

situação de AUGI – Áreas Urbanas de Génese Ilegal -, porém no caso em questão 

conseguiu-se resolver por via de um loteamento. Desse modo, e após conversações entre 

as partes envolvidas, acordou-se que as pessoas com condições para adquirirem os lotes 

iriam faze-lo, ficando com o lote e a respetiva moradia registados em seu nome. Num 
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dos casos a pessoa entendeu que não tinha interesse em adquirir, pelo que se optou por 

registar o lote e a moradia no nome do proprietário do terreno, que receberá uma renda. -  

 -------- De seguida deu a palavra à Vereadora Paula Ramos que disse que, após esta 

deliberação, os serviços camarários irão emitir os alvarás de utilização, ficando o 

processo apto para se fazerem as escrituras relativamente às habitações que vão ser 

adquiridas de imediato. Numa das situações será feito um contrato-promessa, porquanto 

o interessado irá pagar em prestações, pelo que só na altura do pagamento da última 

prestação é que será feita a escritura em seu nome. ----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que estes processos são presentes a reunião de 

Câmara para efeitos de isenção das taxas, tendo em conta que se trata do processo de 

legalização de uma zona, mediante o respetivo enquadramento legal. ------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se com este processo a situação 

da Serra de Santiago fica totalmente resolvida, tendo o senhor Presidente respondido 

que desse tipo de situação fica resolvido, porém existe mais um ou dois casos em que as 

pessoas que não quiseram sair das barracas onde vivem para se mudarem para o Bairro 

Novo, mas, nestes casos, não existe qualquer risco de conflitos. ------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se, no total, a Câmara investiu muito 

para estas legalizações, ao que o senhor Presidente respondeu que, na maior parte dos 

casos, foram os colaboradores do Município a fazerem os projetos das habitações e dos 

loteamentos, pelo que não foi necessário um grande investimento. ---------------------------  

 -------- No respeitante ao processo de Santa Rita, a Vereadora Maria Judite Parreira 

perguntou se há algumas perspetivas de resolução, tendo a Vereadora Paula Ramos 

respondido que no próximo dia dezasseis haverá um reunião com o Dr. Álvaro 

Monjardino. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que a reunião surge porque foi abordada 

pelo Dr. Álvaro Monjardino que lhe questionou o ponto de situação do processo, tendo 

respondido que face à contraproposta apresentada, ou seja, os seis milhões e duzentos 

mil euros, entendeu-se que não haveria mais nada a discutir, sendo que o mesmo referiu 

que ainda se poderia rever alguma situação, pelo que foi agendada a referida reunião. ----  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2016/135 – JOSÉ AGUIAR 

MACHADO – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS 

DEVIDAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

EXISTENTES NO CONCELHO: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 24 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  
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 -------- “Em 15 de julho de 2013, José Aguiar Machado e Herdeiros, apresentaram um 

pedido de licenciamento de operação de loteamento a realizar num prédio sito na Serra 

de Santiago, freguesia das Lajes. -------------------------------------------------------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas sete habitações unifamiliares, 

bem como respetivos anexos, não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas 

foram construídas de forma ilegal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- De acordo com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal da Praia 

da Vitória, o local da intervenção, encontra-se enquadrado em Espaços Urbanos e está 

classificado com o Subespaço a Requalificar. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória tem, como um dos seus objetivos 

estratégicos, a requalificação de todas as áreas urbanas de génese ilegal existentes no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, tratando-se de um processo de licenciamento/legalização de 

uma construção erigida numa dessas áreas, importa à Câmara Municipal criar todas as 

condições para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao contexto familiar em causa, ao montante dos encargos necessários 

para o realojamento deste agregado familiar (caso a opção fosse a demolição da 

edificação ilegalmente construída) tem-se por aconselhável uma contemporização com a 

situação criada, a qual parte por isentar o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (07/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2016/136 – JOSÉ AGUIAR 

MACHADO – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS 

DEVIDAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

EXISTENTES NO CONCELHO: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 24 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 15 de julho de 2013, José Aguiar Machado e Herdeiros, apresentaram um 

pedido de licenciamento de operação de loteamento a realizar num prédio sito na Serra 

de Santiago, freguesia das Lajes. -------------------------------------------------------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas sete habitações unifamiliares, 

bem como respetivos anexos, não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas 

foram construídas de forma ilegal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- De acordo com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal da Praia 

da Vitória, o local da intervenção, encontra-se enquadrado em Espaços Urbanos e está 

classificado com o Subespaço a Requalificar. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória tem, como um dos seus objetivos 

estratégicos, a requalificação de todas as áreas urbanas de génese ilegal existentes no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, tratando-se de um processo de licenciamento/legalização de 

uma construção erigida numa dessas áreas, importa à Câmara Municipal criar todas as 

condições para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao contexto familiar em causa, ao montante dos encargos necessários 

para o realojamento deste agregado familiar (caso a opção fosse a demolição da 

edificação ilegalmente construída) tem-se por aconselhável uma contemporização com a 
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situação criada, a qual parte por isentar o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (08/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2016/137 – JOSÉ AGUIAR 

MACHADO – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS 

DEVIDAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

EXISTENTES NO CONCELHO: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 24 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 15 de julho de 2013, José Aguiar Machado e Herdeiros, apresentaram um 

pedido de licenciamento de operação de loteamento a realizar num prédio sito na Serra 

de Santiago, freguesia das Lajes. -------------------------------------------------------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas sete habitações unifamiliares, 

bem como respetivos anexos, não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas 

foram construídas de forma ilegal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- De acordo com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal da Praia 

da Vitória, o local da intervenção, encontra-se enquadrado em Espaços Urbanos e está 

classificado com o Subespaço a Requalificar. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória tem, como um dos seus objetivos 

estratégicos, a requalificação de todas as áreas urbanas de génese ilegal existentes no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, tratando-se de um processo de licenciamento/legalização de 

uma construção erigida numa dessas áreas, importa à Câmara Municipal criar todas as 

condições para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 
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degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao contexto familiar em causa, ao montante dos encargos necessários 

para o realojamento deste agregado familiar (caso a opção fosse a demolição da 

edificação ilegalmente construída) tem-se por aconselhável uma contemporização com a 

situação criada, a qual parte por isentar o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2016/138 – JOSÉ AGUIAR 

MACHADO – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS 

DEVIDAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

EXISTENTES NO CONCELHO: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 24 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 15 de julho de 2013, José Aguiar Machado e Herdeiros, apresentaram um 

pedido de licenciamento de operação de loteamento a realizar num prédio sito na Serra 

de Santiago, freguesia das Lajes. -------------------------------------------------------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas sete habitações unifamiliares, 

bem como respetivos anexos, não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas 

foram construídas de forma ilegal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- De acordo com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal da Praia 

da Vitória, o local da intervenção, encontra-se enquadrado em Espaços Urbanos e está 

classificado com o Subespaço a Requalificar. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória tem, como um dos seus objetivos 

estratégicos, a requalificação de todas as áreas urbanas de génese ilegal existentes no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Face ao exposto, tratando-se de um processo de licenciamento/legalização de 

uma construção erigida numa dessas áreas, importa à Câmara Municipal criar todas as 

condições para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao contexto familiar em causa, ao montante dos encargos necessários 

para o realojamento deste agregado familiar (caso a opção fosse a demolição da 

edificação ilegalmente construída) tem-se por aconselhável uma contemporização com a 

situação criada, a qual parte por isentar o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (10/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2016/139 – JOSÉ AGUIAR 

MACHADO – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS 

DEVIDAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

EXISTENTES NO CONCELHO: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 24 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 15 de julho de 2013, José Aguiar Machado e Herdeiros, apresentaram um 

pedido de licenciamento de operação de loteamento a realizar num prédio sito na Serra 

de Santiago, freguesia das Lajes. -------------------------------------------------------------------  
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 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas sete habitações unifamiliares, 

bem como respetivos anexos, não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas 

foram construídas de forma ilegal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- De acordo com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal da Praia 

da Vitória, o local da intervenção, encontra-se enquadrado em Espaços Urbanos e está 

classificado com o Subespaço a Requalificar. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória tem, como um dos seus objetivos 

estratégicos, a requalificação de todas as áreas urbanas de génese ilegal existentes no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, tratando-se de um processo de licenciamento/legalização de 

uma construção erigida numa dessas áreas, importa à Câmara Municipal criar todas as 

condições para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao contexto familiar em causa, ao montante dos encargos necessários 

para o realojamento deste agregado familiar (caso a opção fosse a demolição da 

edificação ilegalmente construída) tem-se por aconselhável uma contemporização com a 

situação criada, a qual parte por isentar o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (11/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2016/140 – JOSÉ AGUIAR 

MACHADO – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO 
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PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS 

DEVIDAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

EXISTENTES NO CONCELHO: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 24 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 15 de julho de 2013, José Aguiar Machado e Herdeiros, apresentaram um 

pedido de licenciamento de operação de loteamento a realizar num prédio sito na Serra 

de Santiago, freguesia das Lajes. -------------------------------------------------------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas sete habitações unifamiliares, 

bem como respetivos anexos, não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas 

foram construídas de forma ilegal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- De acordo com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal da Praia 

da Vitória, o local da intervenção, encontra-se enquadrado em Espaços Urbanos e está 

classificado com o Subespaço a Requalificar. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória tem, como um dos seus objetivos 

estratégicos, a requalificação de todas as áreas urbanas de génese ilegal existentes no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, tratando-se de um processo de licenciamento/legalização de um 

construção erigida numa dessas áreas, importa à Câmara Municipal criar todas as 

condições para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao contexto familiar em causa, ao montante dos encargos necessários 

para o realojamento deste agregado familiar (caso a opção fosse a demolição da 

edificação ilegalmente construída) tem-se por aconselhável uma contemporização com a 

situação criada, a qual parte por isentar o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 



 
 

 

 
Ata nº 13 /2017 Página 14 de 23 
 

 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (12/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2015/52 – ALDA MARIA 

BORGES TOSTE NUNES - REP. POR JOSÉ ADRIANO BORGES CARVALHO 

– LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO POR 

PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS DEVIDAS, NOS 

TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL EXISTENTES NO CONCELHO: ------  

 -------- Despacho datado de 25 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 22 de fevereiro de 2011 foi emitido o alvará de loteamento n.º 1/2011, 

referente ao licenciamento/legalização de um loteamento sem obras de urbanização para 

o prédio sito no Caminho do Facho – Santa Rita, freguesia de Santa Cruz. ------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas três habitações unifamiliares, 

não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas foram construídas de forma 

ilegal. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- A demolição deve ser um ato de ultima ratio, que apenas deve ser utilizado 

quando se revele o único meio possível de repor a legalidade urbanística (principio da 

proporcionalidade). -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, nós estamos perante uma área ocupada por construção clandestina a partir 

de um loteamento também clandestino e que já se encontra legalizado. ----------------------  

 -------- Assim, compete-nos analisar o processo considerando a área em causa, o número 

de agregados familiares nele fixado, o volume de investimento feito nas construções, a 

maioria por agregados familiares de poucos recursos económicos. ---------------------------  

 -------- Atendendo a estes considerandos, torna-se aconselhável uma certa 

contemporização com as situações criadas, na medida em que se considera viável, 

técnica e economicamente, a reconversão da área em causa, no que se refere aos 

edifícios e às infraestruturas indispensáveis e a ocupação das mesmas não se mostre 

contrária adequado ordenamento do território. ---------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 
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degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (13/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2015/53 – ALDA MARIA 

BORGES TOSTE NUNES - REP. POR JOSÉ ADRIANO BORGES CARVALHO 

– LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO POR 

PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS DEVIDAS, NOS 

TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL EXISTENTES NO CONCELHO: ------  

 -------- Despacho datado de 25 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 22 de fevereiro de 2011 foi emitido o alvará de loteamento n.º 1/2011, 

referente ao licenciamento/legalização de um loteamento sem obras de urbanização para 

o prédio sito no Caminho do Facho – Santa Rita, freguesia de Santa Cruz. ------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas três habitações unifamiliares, 

não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas foram construídas de forma 

ilegal. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  

 -------- A demolição deve ser um ato de ultima ratio, que apenas deve ser utilizado 

quando se revele o único meio possível de repor a legalidade urbanística (principio da 

proporcionalidade). -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, nós estamos perante uma área ocupada por construção clandestina a partir 

de um loteamento também clandestino e que já se encontra legalizado. ----------------------  

 -------- Assim, compete-nos analisar o processo considerando a área em causa, o número 

de agregados familiares nele fixado, o volume de investimento feito nas construções, a 

maioria por agregados familiares de poucos recursos económicos. ---------------------------  

 -------- Atendendo a estes considerandos, torna-se aconselhável uma certa 

contemporização com as situações criadas, na medida em que se considera viável, 

técnica e economicamente, a reconversão da área em causa, no que se refere aos 
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edifícios e às infraestruturas indispensáveis e a ocupação das mesmas não se mostre 

contrária adequado ordenamento do território. ---------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (14/13) DESPACHO - PROCESSO N.º 01/2015/54 – ALDA MARIA 

BORGES TOSTE NUNES - REP. POR JOSÉ ADRIANO BORGES CARVALHO 

– LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO POR 

PARTE DO REQUERENTE DO VALOR DAS TAXAS DEVIDAS, NOS 

TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL EXISTENTES NO CONCELHO: ------  

 -------- Despacho datado de 25 de maio findo, da Vereadora com competência delegada, 

Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Em 22 de fevereiro de 2011 foi emitido o alvará de loteamento n.º 1/2011, 

referente ao licenciamento/legalização de um loteamento sem obras de urbanização para 

o prédio sito no Caminho do Facho – Santa Rita, freguesia de Santa Cruz. ------------------  

 -------- No prédio em causa encontram-se já edificadas três habitações unifamiliares, 

não detendo nenhuma delas qualquer licença, já que todas foram construídas de forma 

ilegal. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o presente procedimento visa a legalização de uma dessas habitações.-----  
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 -------- A demolição deve ser um ato de ultima ratio, que apenas deve ser utilizado 

quando se revele o único meio possível de repor a legalidade urbanística (principio da 

proporcionalidade). -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, nós estamos perante uma área ocupada por construção clandestina a partir 

de um loteamento também clandestino e que já se encontra legalizado. ----------------------  

 -------- Assim, compete-nos analisar o processo considerando a área em causa, o número 

de agregados familiares nele fixado, o volume de investimento feito nas construções, a 

maioria por agregados familiares de poucos recursos económicos. ---------------------------  

 -------- Atendendo a estes considerandos, torna-se aconselhável uma certa 

contemporização com as situações criadas, na medida em que se considera viável, 

técnica e economicamente, a reconversão da área em causa, no que se refere aos 

edifícios e às infraestruturas indispensáveis e a ocupação das mesmas não se mostre 

contrária adequado ordenamento do território. ---------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras receitas de urbanização e edificação, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

pode isentar o pagamento das taxas estabelecidas, quando se trate, por exemplo, de 

pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento social de inserção ou equivalente” 

e, ainda, todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de 

edificação para habitação própria permanente. Também é possível a isenção no caso de 

obras levadas a efeito por beneficiários de apoios à recuperação de habitações 

degradadas ou de edificações realizadas nas áreas de proteção (no centro histórico e no 

núcleo consolidado). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, numa interpretação extensiva do preceito em apreço, poder-se-á entender 

que no caso das áreas urbanas de génese ilegal, classificadas como espaços a 

requalificar, é do interesse do Município que as mesmas se concretizem com o mínimo 

de custo para os seus proprietários, uma vez que só assim se encontra assegurada a sua 

finalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, a isenção do 

pagamento por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento 

por parte do requerente do valor das taxas devidas, nos termos do disposto no 

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas de urbanização e 

edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (15/13) PROPOSTA CONJUNTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS – 

COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017: -----------------------------------  

 -------- Proposta conjunta n.º I-CMPV/2017/937, datada de 31 de maio findo, do Sr. 

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

 -------- “No dia 20 de junho de cada ano, data da elevação da Praia da Vitória a cidade, 

para além das cerimónias oficiais próprias do dia, a Câmara Municipal reconhece e 

distingue coletividades ou personalidades, que por qualquer motivo se destacaram na 
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prestação de serviços meritórios, relevantes, ou se hajam notabilizado nas mais diversas 

áreas, tendo de alguma forma contribuído para o engrandecimento do Município. ---------  

 -------- ----------------------------------------------I --------------------------------------------------  

 -------- O jovem barbeiro, João Rocha, transformou numa profissão fora de moda numa 

profissão de sucesso! ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 2014, após ter concluído o curso de formação, este jovem e talentoso 

barbeiro abriu o seu próprio espaço onde, diariamente, se entrega à sua arte, com 

entusiasmo, paixão e dinamismo. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Apesar de ser ainda um jovem talento João Rocha aposta na formação de novos 

colegas, não descurando a sua própria Formação. -----------------------------------------------  

 -------- Já participou em eventos da especialidade no continente português, Inglaterra, 

Itália e Dubai, contribuindo também para a divulgação dos Açores, de forma geral, e da 

Praia da Vitória, em particular. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo que se propõe que João Rocha seja homenageado por esta Câmara, com a 

medalha de mérito municipal em bronze. ---------------------------------------------------------  

 -------- --------------------------------------------II ---------------------------------------------------  

 -------- No âmbito do processo de redução dos meios, serviços e estruturas inerente à 

diminuição do contingente militar norte-americano na Base das Lajes, Luísa Ficher 

Aguiar e Ângela Vieira viram o seu posto de trabalho eliminado. ----------------------------  

 -------- Perante esta contrariedade, decidiram arregaçar mangas e investir na criação do 

seu próprio emprego. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em poucos meses abriram o seu próprio negócio, o Subway, onde exercem a sua 

atividade com empenho e dinamismo. -------------------------------------------------------------  

 -------- Poderiam ter optado por abrir um negócio no concelho vizinho, mais populoso e 

com maior movimento. Mas, preferiram apostar no concelho da Praia da Vitória, 

contribuindo para a criação de postos de trabalho e por trazer à nossa cidade pessoas de 

toda a ilha. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo que se propõe que Luisa Ficher Aguiar e Ângela Vieira sejam 

homenageadas por esta Câmara, com a medalha de mérito municipal em bronze.----------  

 -------- --------------------------------------------III --------------------------------------------------  

 -------- Luís Gil Bettencourt nasceu no Concelho da Praia da Vitória, numa família de 

músicos e cedo se dedica, também à atividade musical, animando as noites dos clubes 

norte-americanos da Base das Lajes. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Parte, ainda muito jovem, para os Estados Unidos da América, onde acaba por se 

dedicar à sua paixão pela música. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Regressa a Portugal no ano de 1984 e no ano seguinte lança o seu primeiro 

álbum a solo” Empty Space.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Mas os Açores correm-lhe pelas veias, e ele regressa para agitar o panorama 

cultural, trazendo conceitos novos e novas dinâmicas. Envolve-se na criação de eventos 

um pouco por todas as ilhas. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 1989 regressa à Terceira onde se instala e se envolve de forma ímpar na sua 

cultura. Envolve--se na criação do festival de Jazz-Sons de uma Longa História e 

depois, no Festival Internacional do Ramo Grande. ---------------------------------------------  
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 -------- Foi o responsável pela mostra cultural dos Açores na Expo 98 criando a 

Orquestra Regional Lira Açoriana e produziu a opereta “ Ilha Décima” que levou bem 

longe o nome dos Açores.  ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ousou sonhar com a construção do Auditório do Ramo Grande e concretizou 

esse sonho. Produziu a opereta “Dia de S. Vapor” que o inaugurou e que assegurou 

vários espetáculos com lotação esgotada. ---------------------------------------------------------  

 -------- Luís Gil Bettencourt continua a dedicar-se à produção musical e á realização de 

eventos musicais, nunca esquecendo a sua Praia da Vitória. -----------------------------------  

 -------- O Governo Regional dos Açores homenageou-o em 2016 pelo trabalho 

desenvolvido em prol da cultura na região. -------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que todos aqueles que desenvolvem a cultura no nosso concelho 

contribuindo para o seu enriquecimento e para a sua divulgação, devem ser valorizados, 

apoiados e incentivados, pelo que se propõe que Luís Gil Bettencourt seja 

homenageado, recebendo desta Câmara, a Medalha de Mérito Municipal Valor Cultural 

em Prata Vermeille. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- --------------------------------------------IV --------------------------------------------------  

 -------- A Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira – AACIT, com sede na 

Vila das Lajes, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social dedicada ao 

acolhimento de crianças e jovens em risco. -------------------------------------------------------  

 -------- A sua função social enquadra-se no empenho em que todas as crianças e jovens 

usufruam de um ambiente estruturado e da estabilidade que lhes permita o seu 

desenvolvimento global, a aquisição de competências pessoais e sociais, a progressão 

escolar, a formação profissional e a progressiva autonomia individual. ----------------------  

 -------- Estes objetivos marcam os seus 25 anos de existência, que se assinalam este ano.  

 -------- Com esta homenagem, o Município da Praia da Vitória congratula a AACIT pela 

celebração dos seus 25 anos e, acima de tudo, sublinha e reconhece o trabalho meritório 

que a Instituição desenvolve a bem das crianças e jovens que alberga. -----------------------  

 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

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

Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira - AACIT. --------------------------------  
 -------- --------------------------------------------V----------------------------------------------------  

 -------- Fundado a 08 de março de 1992, o Grupo Folclórico de São Brás, rapidamente, 

assumiu-se como polo de dinamização etnográfica e cultural daquela Freguesia e do 

Concelho da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Este ano, o Grupo Folclórico de São Brás celebra 25 anos de existência, 

marcados por centenas de atuações quer na Ilha Terceira quer fora dela, levando a várias 

paragens os nossos cantares e danças, promovendo a Cultura Praiense. ----------------------  

 -------- De igual modo, o Grupo Folclórico de São Brás, atualmente composto por cerca 

de 40 elementos, tem sido um promotor do ensino da Viola da Terra e dos trajes, 

utensílios e ferramentas tradicionais. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Com esta homenagem, o Município da Praia da Vitória não só assinala os 25 

anos da Instituição, como lhe reconhece Mérito e Louvor, e, com este reconhecimento, 

incentiva também as novas gerações a integrarem-se na dinamização da nossa Cultura 

Popular. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

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

Grupo Folclórico de São Brás. --------------------------------------------------------------------  
 -------- -----------------------------------------------VI -----------------------------------------------  

 -------- Constituída no ano de 1985, a Associação Recreativa e Cultural da Casa da 

Ribeira tinha como objetivos a promoção do desenvolvimento cultural e de convívio da 

comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No ano de 2004 ousa lançar-se numa aventura desportiva. O desporto coletivo, 

mais concretamente o Futsal Sénior Masculino, foi a modalidade privilegiada. Entra nas 

competições regulares da Associação de Futebol de Angra Do Heroísmo, tendo 

conquistado vários campeonatos de ilha e participado no Campeonato de Futsal dos 

Açores, onde se mantem. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mas, porque a formação é fundamental para o recrutamento de jovens talentos e 

para a transmissão de valores essenciais ao desenvolvimento integral e harmonioso do 

indivíduo, a partir de 2006 a Associação aposta, também, nos escalões de formação. -----  

 -------- As várias direções da Associação Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira têm, 

numa comunidade pequena, feito um trabalho digno de realce procurando 

complementar os apoios recebidos com o seu próprio trabalho e esforço, a fim de 

alcançar os seus objetivos. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi reconhecida em 2005 como Instituição de Utilidade Pública pelo Governo 

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

 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

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

Associação Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira. --------------------------------------  
 -------- ---------------------------------------------VII ------------------------------------------------  

 -------- Fundada em 1456, a mando do primeiro capitão do donatário, Jácome de Bruges, 

a Igreja Matriz da Praia da Vitória foi sagrada a 24 de março de 1517 pelo Bispo D. 

Duarte. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este ano, celebra-se o V Centenário da Sagração da Matriz da Praia da Vitória, 

justificando-se a mais do que justa e digna homenagem do Município da Praia da 

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

 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal Valor 

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

Municipais, a Igreja Matriz da Praia da Vitória pelos 500 anos da sua Sagração. -------  

 -------- -------------------------------------------VIII -------------------------------------------------  

 -------- Ao longo dos últimos anos, a propósito da comemoração do 20 de junho, o 

Município da Praia da Vitória homenageou mulheres e homens que, em diferentes 

cargos ou funções, dedicaram parte do seu tempo e da sua vida ao serviço das 

Comunidades, dando exemplo de cidadania, voluntariado e ajuda ao semelhante. ---------  

 -------- Nesse âmbito, é mais do que justa a homenagem aquelas e aqueles que, por voto 

popular, se prontificaram e voluntariaram a servir o destino das Freguesias e do 

Município, empenhando-se, com o seu melhor saber e competência, na busca das 

melhores soluções para o presente e futuro dos Praienses. -------------------------------------  



 
 

 

 
Ata nº 13 /2017 Página 21 de 23 
 

 

 -------- Devem-lhes as comunidades praienses o justo reconhecimento pelo seu trabalho 

e pela liderança dos assuntos e ações que dinamizaram as nossas 11 Freguesias e o 

Município da Praia da Vitória, orientando patamares de desenvolvimento em diferentes 

períodos temporais e, com isso, contribuindo para a nossa história comum e para o 

progresso do nosso Concelho. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, propõe-se homenagear, com a Medalha de Mérito Municipal em Prata, 

nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, todos os Presidentes 

dos Órgãos Autárquicos do Concelho, com eleição direta, com o mínimo de três 

mandatos completos ou com 12 ou mais anos no exercício da presidência do órgão, 

conforme lista em anexo.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- O Vereador Elmano Nunes não participou na discussão nem na votação, 

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com os artigos 69.º a 73.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. --------------------------------------  

 

 

 -------- (16/13) PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS 

DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E PRESTAÇÃO DE SOCORRO NAS ZONAS 

BALNEARES: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/916, datada de 29 de maio findo, do Vereador com 

competência delegada, Dr. Osório Silva, do seguinte teor: -------------------------------------  

 -------- “Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto 

Legislativo Regional 16/2011/A de 30 de maio, o uso público balnear é assegurado 

através da constituição de zonas balneares às quais está associado um conjunto de regras 

com o objetivo de garantir a segurança e a sustentabilidade da sua utilização; --------------  

 -------- Considerando que de harmonia com o disposto no nº 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

54/2005, de 15 de novembro, as zonas balneares estão sob a administração de uma 

entidade de direito público encarregada da prossecução de atribuições de interesse 

público, a qual pode ser o município territorialmente competente; ----------------------------  

 -------- Considerando que o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional 

16/2011/A, de 30 de maio, estipula que o Município deve assegurar, nas zonas 

balneares, os serviços de vigilância, assistência e primeiros socorros a banhistas; ---------  

 -------- Propõe-se, com o objetivo de garantir a segurança, a vigilância e a prestação de 

socorro nas zonas balneares, de acordo com a legislação em vigor, que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, delibere estabelecer um Protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, nos termos da proposta 

que junto se anexa.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto o senhor Presidente disse que este protocolo é 

celebrado à semelhança do ocorrido no ano transato. -------------------------------------------  



 
 

 

 
Ata nº 13 /2017 Página 22 de 23 
 

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou qual o número de nadadores 

salvadores necessário para as zonas balneares do Concelho, tendo o Vereador Osório 

Silva respondido que são necessários vinte e dois nadadores salvadores, contudo 

aguarda confirmação desse número, sendo que no mínimo serão vinte elementos. ---------  

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

 

 

 -------- (17/13) VOTO DE CONGRATULAÇÃO À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DA PRAIA DA VITÓRIA - ORGANIZAÇÃO DO XIV 

CONGRESSO INSULAR DAS MISERICÓRDIAS: ----------------------------------------  

 ---------- Voto de Congratulação, datado de 6 de junho corrente, apresentado pela 

Câmara Municipal à Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, do seguinte teor: ---  

 ---------- “Nos passados dias 02, 03 e 04 de junho, a cidade da Praia da Vitória acolheu o 

XIV Congresso Insular das Misericórdias, numa organização a cargo da Santa Casa da 

Misericórdia da Praia da Vitória. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este fórum, de periodicidade bienal, é um espaço de encontro e partilha de 

experiências e de afirmação da atividade destas instituições seculares, estruturais no 

apoio social e comunitário insular e nacional. ----------------------------------------------------  

 ---------- Durante os três dias de debates e intervenções no Auditório do Ramo Grande, 

cerca de três centenas de congressistas analisaram o presente e o futuro das 

Misericórdias, num evento de qualidade inquestionável, que contou também com a 

presença do Senhor Presidente da República.-----------------------------------------------------  

 ---------- A organização do XIV Congresso Insular das Misericórdias na Praia da Vitória 

não só contribuiu para a afirmação da cidade e do Concelho como palco de eventos 

deste género, como se assumiu como mais um momento de promoção da hospitalidade 

e oferta turística local. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De igual modo, este evento demonstrou a capacidade, empenho e excelência 

dos responsáveis e equipas da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, 

qualidades reconhecidas pelos participantes e demais parceiros na concretização do 

fórum. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É, pois, mais do que justo um voto de congratulação dirigido à Santa Casa da 

Misericórdia da Praia da Vitória pela organização do XIV Congresso Insular das 

Misericórdias, nomeadamente pelos impactos acima descritos. -------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, a Câmara Municipal da Praia da Vitória apresenta o seguinte 

Voto do Congratulação: ------------------------------------------------------------------------------  

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

06 de junho de 2017, congratula a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória 

pela qualidade, empenho e excelência demonstrados na organização do XIV 

Congresso Insular das Misericórdias, que decorreu nesta cidade entre 02 e 04 de 

junho.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Congratulação 

em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 onze horas e trinta 

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 


