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ATA Nº 9   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE MAIO DE 2019  
 

 

PRESIDÊNCIA: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde. ---------------------------------  

 

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

Manuel Faria Dinis, Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição de Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

Mendes Espínola. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Carlos Armando Ormonde da 

Costa e Cláudia Fagundes Martins.----------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos 

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

de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, estando presentes os Vereadores Maria 

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

da Rocha Nunes, em substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel Silva Borges, em 

substituição de Cláudia Fagundes Martins e 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 Vereador em Exercício da Presidência 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 Vereador em exercício da presidência, 

Tiago Ormonde, deu conhecimento que o senhor Presidente da Câmara se encontra em 

visita à diáspora, sendo que, posteriormente, o mesmo dará mais informações sobre a 

visita em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deu também conhecimento de que, recentemente, teve lugar o Dia da Freguesia 

de São Brás, destacando a homenagem ao senhor Padre Abílio de Morais, com a 

inauguração de um busto, e a presença de várias individualidades. ---------------------------  

 -------- Informou ainda que de vinte e seis a vinte e oito de abril decorreu a quarta 

edição da Feira Vitória, cujo balanço foi bastante positivo, pelo que se pretende 

continuar a realizar eventos desta natureza em colaboração com os comerciantes que se 

empenharam para o sucesso da Feira. Em simultâneo, nesses dias, a Praia da Vitória 

recebeu quatro navios de cruzeiro o que perfez cerca de dez mil turistas na Cidade. -------  

 -------- No âmbito do programa “Vitória” informou que está a ser preparada a animação 

de verão, em colaboração com os comerciantes, cuja intenção é que tenha início no dia 

um de junho e que termine no dia trinta de agosto, com animação na zona da Marina, na 

zona das praias de banho, no Jardim Municipal e na Praça Francisco Ornelas da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se a época balnear terá início no dia um de 

junho, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido afirmativamente. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola prosseguiu dizendo que, no entretanto, as pessoas 

começam a ir à praia porque o tempo já o permite e tem tido conhecimento de alguns 

relatos, sobretudo de situações relacionadas com o acesso às zonas balneares, 

nomeadamente, Biscoitos, Quatro Ribeiras e outras, no sentido de a Câmara, pelo 

menos, retirar os limos que existem nos degraus, para que as pessoas possam frequentar 

essas zonas balneares antes do início da época oficial. ------------------------------------------  

 

 -------- De seguida questionou o que está previsto para o bar do Abismo nos Biscoitos, 

ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que anteriormente, numa reunião 

camarária, tinham dito que ia ser elaborado um caderno de encargos para adjudicação 

daquele espaço com o objetivo do concessionário fazer obras e, em simultâneo explorar 

o bar, mas isso não foi possível fazer atempadamente. No entanto, o processo está a ser 

trabalhado e terá de se encontrar uma solução para a exploração do bar durante este 

verão até ao mês de setembro, sendo que no dia um de junho, dia da abertura oficial da 

época balnear, certamente terá alguém a explorar aquele espaço. -----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, considerando que para o dia um de junho 

falta menos de um mês, significa que não vai haver concurso para a exploração daquele 

espaço, tendo o Vereador Tiago Ormonde esclarecido que tendo em conta que a 

adjudicação é feita por um ano, neste caso para uma época balnear, pode ser feita 

diretamente por despacho do senhor Presidente. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se foram feitas obras de requalificação do 

espaço, dado que havia problemas com a cobertura, ao que a Vereadora Raquel Borges 

respondeu que vão ser feitas umas pequenas obras de reparação. -----------------------------  

 -------- Relativamente à situação dos limos nos acessos às zonas balneares, a Vereadora 

Raquel Borges esclareceu que já teve início a limpeza dessas zonas, a qual será levada a 
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efeito durante o mês de maio e de modo a que esteja concluída antes do início da época 

balnear. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se a questão das obras no bar do Abismo 

transita para o próximo ano, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que a ideia 

seria lançar o concurso, nos moldes referidos anteriormente, ainda no decorrer deste 

verão e de modo a que a quem for adjudicada a exploração, com base no caderno de 

encargos, comece a explorar o espaço logo a partir de setembro, para que no início da 

época balnear do próximo ano esteja tudo concluído. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se para este ano será uma adjudicação 

direta, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu afirmativamente e acrescentou que 

essa adjudicação será com base em critérios para a exploração de espaços públicos, 

podendo haver também a hipótese de ser a própria Cooperativa Praia Cultural ou a 

Escola Profissional a explorar o espaço. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a previsão é que haja um caderno de 

encargos durante o verão, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que, como em 

princípio, a adjudicação será por vários anos o processo terá de ser submetido à 

aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne ao projeto de obras para aquele espaço, o Vereador Rui 

Espínola perguntou se o mesmo já está elaborado, ao que o Vereador Tiago Ormonde 

respondeu que ainda não existe o projeto, pois apesar de ter havido algumas maquetes, 

entendeu-se que não seria a melhor solução. ------------------------------------------------------  

 -------- Continuou o Vereador Tiago Ormonde dizendo que tendo em conta a dimensão 

de tudo o que está em causa, optou-se por não adjudicar a concessão de exploração do 

bar para este verão, fazendo-se uma adjudicação direta este verão e, a partir daí, fazer 

uma adjudicação prolongada. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou com que critérios se vai reger essa 

adjudicação direta, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que os critérios serão 

no sentido de se perceber quem é que tem condições para fazer a exploração de forma 

imediata e ter equipamentos disponíveis para instalar no local. --------------------------------  

 

 -------- Relativamente à questão do Mercado Municipal, o Vereador Rui Espínola 

proferiu que o mesmo está literalmente “às moscas”, sendo que existem quatro lojas a 

funcionar e as restantes estão sem ocupação, face a essa situação questionou se está 

previsto um novo concurso para exploração das lojas, ao que o Vereador Tiago 

Ormonde respondeu que decorreu recentemente um concurso cuja loja foi adjudicada e 

que será aberto novo concurso para as restantes lojas que são três ou quatro. ---------------   

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu ainda que uma das lojas concessionadas 

também está fechada, pelo que vão contatar com o empresário no sentido de se tomar 

uma decisão, ou seja, ou abre o espaço ou termina a concessão e é novamente lançado 

concurso para aquele espaço. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou salientando que existem interessados naqueles espaços. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o Mercado Municipal está a necessitar de 

uma revitalização, sendo que aquele espaço está muito aquém daquilo que poderia estar, 

eventualmente, o Mercado Municipal de uma cidade. -------------------------------------------  
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 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola abordou a questão da distribuição de 

raticida pelas freguesias, cujas quantidades distribuídas não são suficientes e questionou 

se vai haver mais distribuição, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que pelo 

que tem conhecimento tem sido distribuída raticida, porém, o problema é que os ratos 

comem a raticida e não morrem, ou seja, não é eficaz. ------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que aguardam pela chegada de mais 

raticida, mas pelo que tem conhecimento, das quantidades que são disponibilizadas às 

Juntas de Freguesia, algumas Juntas esgotam a quantidade a que têm direito e outras não 

levantaram toda a quantidade que lhes seria disponibilizada. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde realçou que o que se tem discutido, neste momento, 

sobre esta questão é que os raticidas não são eficazes. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que qualquer particular que utilize raticida no seu 

quintal fica com essa sensação, ou seja, que apesar da raticida desaparecer os ratos 

continuam vivos mas, na sua opinião, não haver raticida provavelmente será pior. --------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges informou que vai haver mais distribuição de 

raticida. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se as obras na Canada da Fonte, na 

freguesia dos Biscoitos, já tiveram o seu início, tendo a Vereadora Raquel respondido 

que essa situação estava coordenada com o Presidente da Junta de Freguesia e com o 

empreiteiro, para ter o seu início a semana passada, contudo não tem a confirmação que 

isso tenha acontecido. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde informou que hoje, no período da manhã, esteve 

presente no “Dia da Escola” na Escola Irmãos Goulart, numa cerimónia muito bonita, 

com a participação de todos os alunos, e que durante esta semana, está a decorrer uma 

exposição sobre a Escola antiga, ou seja, no tempo do Estado Novo. -------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que acompanhou a nota de imprensa do Vereador 

Tiago Ormonde no âmbito da sua visita à Escola a propósito do projeto “Academia do 

Código Júnior”, tendo ficado muito sensibilizado para o projeto, no entanto, lembrou o 

senhor Vereador que as escolas estão muito esvaziadas de tecnologia, pelo que esse 

projeto não tem grande futuro nas atuais condições que a maioria das escolas do 

Concelho têm em termos de tecnologia. -----------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que o Vereador Tiago Ormonde foi à Escola sede e, por 

acaso, foi a uma sala de informática que tem essas condições, sendo que aquela sala está 

adstrita a toda a Escola, com cerca de mil alunos, e nessa altura tem cerca de trinta 

computadores, mas nas restantes escolas do primeiro ciclo do Concelho algumas salas 

não têm computador, outas salas não têm projetor, outras os pais andam reunidos para 

comprarem material informático para bem dos seus filhos. Assim sendo, valoriza muito 

o esforço do Vereador Tiago Ormonde, bem como o projeto em apreço, no entanto é 

necessário atender que a parte da tecnologia não existe e, portanto, não existindo, o 

projeto fica sem efeito, pelo que provavelmente o apoio a essa tecnologia seria mais 

importante, nesta fase, do que o próprio projeto. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde referiu que nessa visita os próprios professores e o 

senhor Presidente do Conselho Executivo chamaram a atenção para essa situação. No 
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entanto, a questão é que a Câmara Municipal tem condições, não de adquirir 

computadores para oferecer às escolas, mas de abranger todas as escolas com 

computadores que a Câmara tem dos infocentros, sendo que nesse sentido é que se 

pretende, naquela Escola, alargar para o segundo ano de escolaridade, no próximo ano 

letivo, e alargar obviamente de forma gradual, às outras escolas. -----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola defendeu que em tudo o que seja a favor da 

aprendizagem e da educação é claramente a favor, mas como trabalha nessa área 

conhece as fragilidades e as dificuldades, por exemplo as turmas que vêm das freguesias 

não fazem ideia do que é um computador. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde realçou que este programa também tem essa 

vantagem, ou seja, colocar os alunos em interação com o computador. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que, no caso das escolas das freguesias, essa 

interação atualmente não existe, mas com este projeto pode ser que isso aconteça. --------  

 -------- No que se refere à situação das escolas nas freguesias, o Vereador Tiago 

Ormonde esclareceu que não é só responsabilidade da Câmara Municipal, mas se a 

Câmara conseguir colocar computadores em todas as escolas será muito bom. -------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que no âmbito do projeto “Terceira Tech Island”, que está 

implementado na Praia da Vitória, o qual já trouxe muitas empresas e criou muitas 

empresas, pretende-se ir mais além, levando este projeto às crianças do Concelho. --------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/09) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: ------------------------  

 -------- Requerimento datado de 24 de abril findo, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 6 de maio de 2019, pelo que será substituído, conforme determina o nº 1 daquele 

preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente 

a seguir na ordem da respetiva lista.----------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/09) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  
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 -------- Requerimento datado de 22 de abril findo, de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, 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 6 de maio de 2019, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/09) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 26 de abril findo, 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 6 de maio de 2019, pelo que será substituída, conforme 

determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (04/09) REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - RELATÓRIO DA QUALIDADE DE 

SERVIÇOS – 2º SEMESTRE DE 2018: --------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara Municipal e 

Sessão Ordinária da próxima Assembleia Municipal, o Relatório da Qualidade de 

Serviços, referente ao 2º semestre de 2018, o qual faz parte integrante desta ata e cuja 

Ata da equipa de Avaliação é do seguinte teor: --------------------------------------------------  

 -------- “Aos dez dias do mês de abril de 2019 e no âmbito dos números 1 e 2 do artigo 

27º do Regulamento da Qualidade de Serviço do Município da Praia da Vitória, reuniu a 

equipa de Avaliação, composta pelos seguintes elementos: Anabela Leal, Rui Azevedo, 

responsável pelas Obras Particulares, Elisabete Costa, responsável pelas Taxas e 

Licenças e Vanda Bettencourt, delegada da Praia Ambiente EM. -----------------------------  

 -------- A reunião teve por agenda o seguinte ponto: --------------------------------------------  

 -------- Ponto 1, preparação do relatório do 2º semestre de 2018;------------------------------  

 -------- No ponto 1, deu-se a apresentação dos relatórios individuais, feita pelos 

coordenadores das respetivas Secções/Setores que ficarão como anexos à presente ata, 

verificando-se que não foi registado qualquer desvio em relação aos indicadores 

apresentados no já mencionado Regulamento. A equipa procedeu à elaboração de um 

relatório final, de forma a sintetizar e a agrupar num único documento os dados 

apresentados, cujo teor será apenso a esta ata.” --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que este relatório é importante, porquanto 

permite analisar a capacidade de resposta do Município, no entanto, destacou que a 

parte que tem mais dificuldade em dar resposta é a Praia Ambiente, ou seja, embora a 

Praia Ambiente esteja dentro do indicador padrão, ocupa esse indicador, por exemplo, 
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na execução de ramais o indicador padrão são quinze dias e o tempo médio são quinze 

dias, e o mesmo sucede com a colocação do contador, na mudança do contador e na 

derivação de ramais. Assim, no seu entender, este é um aspeto que a Praia Ambiente 

poderá refletir e tentar melhorar. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/09) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO “CERVEJARIA PAULO SILVA, UNIPESSOAL, LDA.”: -  
 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/707, datado de 9 de abril findo, do Gabinete do 

Vice-Presidente do Governo Regional, 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 do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Cervejaria Paulo 

Silva, Unipessoal, Lda., sito na Estrada 25 de Abril, n.º 180, freguesia de Santa Cruz, 

concelho da Praia da Vitória, requerido por Paulo José Aguiar Silva, 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 n.º 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: -------------------------------------  

 -------- “Não existindo nenhum edifício escolar nas proximidades, não se vê 

inconveniente no licenciamento da prática de jogos lícitos, neste estabelecimento 

comercial.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 17 de abril findo, do Vereador com competência 

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

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2019/432, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (06/09) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA - CAMPEONATO NACIONAL DE 

TRAUMA E DESENCARCERAMENTO – APOIO FINANCEIRO – 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/453, datada de 12 de abril findo, da Vereadora com 

competência delegada, Eng.º Raquel Borges, do seguinte teor: --------------------------------  

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, no âmbito da realização do Campeonato 

Nacional de Trauma e Desencarceramento; -------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando a importância do referido campeonato no âmbito da formação 

para bombeiros em trauma e desencarceramento e o elevado número de participantes, 

estimando-se um total de 400 envolvidos; --------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que 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, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal 

delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a aprovação de um apoio no valor 20 455,69€ (vinte mil quatrocentos e 

cinquenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos), a atribuir à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.” ---------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória vai realizar este 

Campeonato, de dezasseis a dezanove de maio, na Praia da Vitória, pelo que se propõe a 

atribuição deste apoio para fazer face às despesas com o mesmo. -----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os Vereadores do Partido Social Democrata 

já consideraram, por várias vezes, neste local, o trabalho desenvolvido pelos Bombeiros 

Voluntários da Praia da Vitória, tendo votado favoravelmente tudo o que são apoios, 

que estão devidamente regulamentados, a esta Associação e que tenham sido presentes 

em reunião de Câmara. No entanto, apesar de valorizarem muito o trabalho 

desenvolvido pelos mesmos e de reconhecerem a importância desde Campeonato, não 

vão ser incoerentes com tudo o que têm feito até aqui, com todo o respeito pelos 

Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, neste caso em concreto como é um apoio 

que não está regulamentado, pelo que se abstêm, considerando que tem sido essa a 

posição com todos os apoios não regulamentados, até ao momento. --------------------------  

 -------- Relativamente ao apoio anual à Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários da Praia da Vitória, o Vereador Rui Espínola disse que este ano esse apoio 

foi aumentado, porém, constatou que no Relatório de Contas, presente à última 

Assembleia Municipal, que ainda estava em dívida o montante atribuído no ano 

passado, tendo o Vereador Tiago Ormonde esclarecido que o Relatório em causa era 

referente à data de trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito, mas que entretanto a 

situação já foi regularizada. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na última reunião da Assembleia 

Municipal, que se realizou no passado dia dezassete de abril, no ofício da atividade 

municipal, designadamente na parte financeira, constavam as dívidas a fornecedores a 

noventa dias onde se inclui a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória com o valor de trinta mil euros, ou seja, até ao dia vinte e nove de 

março esse valor ainda não havia sido liquidado. Perante esta situação o Vereador Rui 

Espínola questionou se esse valor não deveria ter ficado pago até ao dia trinta e um de 

dezembro de dois mil e dezoito, conforme o que ficou acordado em reunião de Câmara, 

tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que no protocolo refere a data de trinta e 

um de dezembro, mas a partir daí há um prazo para pagamento, ou seja, a Câmara não 

está a incumprir. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a Câmara não está a incumprir mas na 

realidade pagou no último dia do prazo dos noventa dias. --------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o caricato desta situação é que na semana anterior, foi 

aprovado um aumento de cinco mil euros aos Bombeiros, ou seja, ainda não tinha sido 

pago os trinta mil euros referentes a dois mil e dezoito, mas como ia ser comemorado o 

“Dia Municipal do Bombeiro” era necessário anunciar que se ia reforçar o apoio em 

cinco mil euros, quando ainda nem tinha sido pago o valor do ano anterior. ----------------  

 -------- No que se refere a essa questão o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o 

apoio anual dos Bombeiros é sempre deliberado no mês de março. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que se o apoio referente a dois mil e dezoito 

foi pago a vinte e nove de março de dois mil e dezanove, diz tudo sobre a situação 

financeira do Município. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (07/09) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CENTRO 

NACIONAL DE ESCUTAS: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/588, datada de 30 de abril findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado ao Centro Nacional de Escutas, para 

a participação no intercâmbio com o agrupamento de Quarteira, no Algarve. ---------------  

 -------- Considerando que cada vez mais a importância de troca de experiências, como 

um papel preponderante no desenvolvimento social, cultural e turístico. --------------------  

 -------- Considerando que 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, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal 

delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aprovar o apoio financeiro, ao Centro Nacional de Escutas, respeitante a duas 

passagens, Terceira/Lisboa/Faro/Lisboa Terceira, pelo valor de 268€ (duzentos e 

sessenta e oito euros).” -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os Vereadores do Partido Social Democrata 

se abstêm na votação, à semelhança da posição assumida naquilo que são os apoios 

extraordinários, atendendo à situação financeira do Município e ao facto do apoio em 

causa não estar regulamentado. ---------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (08/09) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO EM ESPÉCIE À 

FILARMÓNICA UNIÃO PRAIENSE – CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/590, datada de 30 de abril findo, do Vereador com 

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

 -------- “A Filarmónica União Praiense solicita apoio financeiro deste Município para 

fazer face às despesas de deslocação de dois jovens músicos, a Coimbra, para a 

participação em Concurso Nacional de Música. --------------------------------------------------  

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

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------  

 -------- Considerando que a Filarmónica União Praiense é uma entidade sem fins 

lucrativos, fundada a 20 de Março de 1904, que resultou da fusão de duas outras 

filarmónicas existentes na Praia da Vitória da época, a Filarmónica Praiense e a 

Filarmónica Recreio dos Artistas, cujo objetivo se centra na promoção e valorização da 

cultura musical, através da formação e incentivo à participação social e musical, 

especialmente nas camadas jovens; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que no âmbito dos resultados obtidos no concurso juvenil do 

Conservatório de Angra do Heroísmo, dois jovens músicos executantes da Filarmónica 

União Praiense, foram selecionados para representarem a Ilha Terceira no Concurso 

Nacional de Música, que decorrerá em Coimbra no mês de maio de 2019; ------------------  

 -------- Considerando que a participação dos jovens músicos praienses reflete o papel e a 

importância da cultura musical na Praia da Vitória, assim como, é um exemplo da 

excelência do trabalho desenvolvido pela Filarmónica União Praiense em prol da 

valorização da cultura e do ensino da música; ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a criação de condições para a participação de jovens em 

eventos de carater formativo, nomeadamente na área musical, deve ser encarada como 

uma forma de enaltecer e premiar a formação, bem como de criar sinergias entre jovens, 

que pela via da música possam destacar-se na procura da disciplina, qualidade e 

excelência musical; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Financeiro e Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho para o efeito e nos termos do disposto na (alínea u), do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio em espécie no 

valor de 268,00€ (duzentos e sessenta e oito euros), correspondendo ao custo com duas 

viagens aéreas Terceira/Lisboa/Terceira, a liquidar à Agência de Viagens Teles, 

mediante celebração do respetivo contrato programa com a Filarmónica União Praiense.  

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2019.” -----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os Vereadores do Partido Social Democrata 

se abstêm na votação, à semelhança da posição assumida naquilo que são os apoios 

extraordinários, atendendo à situação financeira do Município e ao facto do apoio em 

causa não estar regulamentado. ---------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  
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 -------- (09/09) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO SPORT CLUBE 

PRAIENSE - PARTICIPAÇÃO NA VII EDIÇÃO DE BENJAMINS A, TORNEIO 

DE FUTEBOL INFANTIL – “A COPA DO GUADIANA”: -------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/589, datada de 30 de abril findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pelo Sport Clube Praiense, para a 

participação na VII edição de Benjamins A, torneio de futebol infantil – “ A copa do 

Guadiana” a realizar no mês de junho em Vila Real de Santo António. ----------------------  

 -------- Considerando que cada vez mais o desporto tem vindo a ter um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural e turístico. --------------------------------  

 -------- Considerando que 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, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, proponho que a Câmara Municipal 

delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aprovar o apoio financeiro, a prestar ao Sport Clube Praiense para apoio com 

duas passagens, para deslocação da equipa pelo valor de 536€ (quinhentos e trinta e seis 

euros).” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Nélia Nunes alertou que o valor mencionado na proposta 

corresponde ao valor de quatro passagens, tendo o senhor Vereador Tiago Ormonde 

esclarecido que o valor do apoio é de duzentos e sessenta e oito euros e não quinhentos 

e trinta e seis euros, como refere a proposta. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os Vereadores do Partido Social Democrata 

se abstêm na votação, à semelhança da posição assumida naquilo que são os apoios 

extraordinários, atendendo à situação financeira do Município e ao facto do apoio em 

causa não estar regulamentado. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar o apoio ao Sport Clube 

Praiense, no valor de 268€ (duzentos e sessenta e oito euros), para a deslocação em 

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (10/09) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

DE APOIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA – PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/591, datada de 30 de abril findo, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando que o Movimento Associativo tem desempenhado um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural, turístico e desportivo no Concelho 

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

 -------- Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho 

reconhecido de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de acesso à 

prática desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores 

condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve a necessidade de oferecer 

uma maior quantidade de espaços destinados à prática desportiva. ---------------------------  

 -------- Considerando que as instalações desportivas têm assumido um papel decisivo na 

promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia da 

Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida da 

nossa população. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o desenvolvimento desportivo, para além da promoção do 

desporto, tem tido um papel muito importante na vertente turística. --------------------------  

 -------- Considerando a criação e implementação de um conjunto de disposições 

normativas relacionadas com a utilização e gestão das instalações desportivas, com o 

apoio aos escalões de formação locais e com o apoio às equipas que participam nos 

campeonatos nacionais, são fundamentais para uma gestão transparente e responsável 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que na reunião camarária datada de 25 de março de 2019 não 

foram submetidas as candidaturas do Clube Naval na modalidade de Vela, e Do Grupo 

Desportivo do Centro Social do Juncal, na modalidade de Ténis de Mesa- Campeonato 

Nacional 1ª Divisão Seniores Femininos. ---------------------------------------------------------  

 -------- Proponho, 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: ----------------------------------  

 -------- 1. A atribuição de um apoio aos escalões de formação no valor de 294€ 

(duzentos e noventa e quatro) à seguinte entidade, de acordo com a minuta do contrato 

programa, em anexo à presente proposta: ---------------------------------------------------------  

 -------- a) Clube Naval Praia Vitória – 294€ (Duzentos e noventa e quatro euros); ---------  

 -------- 2- Apoio financeiro aos escalões seniores nos campeonatos nacionais e 

campeonatos regionais regulares no valor de 3960€ (três mil novecentos e sessenta 

euros) seguintes entidade, de acordo com a minuta do contrato programa, em anexo à 

presente proposta: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal - 3960€ (três mil novecentos e 

sessenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2019.” -----------------------  

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Tiago Ormonde disse que estes apoios têm a ver 

com o Regulamento de Apoios aos Clubes Desportivos do Concelho, sendo que 

posteriormente se verificou que duas instituições entregaram as suas candidaturas, 

dentro do prazo legal, mas que não constavam nos registos de entrada de documentos 

nos serviços da Câmara, pelo que se propõe a atribuição destes apoios. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como é que não se encontra este registo, se 

os documentos foram enviados, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que os 

pedidos foram enviados por e-mail mas nos serviços camarários não se encontram estes 

registos, apesar das instituições garantirem que enviaram os seus pedidos. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que votariam a favor desta proposta, tendo em 

conta que estes apoios estão regulamentados. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (11/09) GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 

PAVILHÕES DESPORTIVOS DO CONCELHO – PROPOSTA DE ANULAÇÃO 

DE APOIO DELIBERADO A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 E ATRIBUIÇÃO DE 

NOVO APOIO: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/592, datada de 30 de abril findo, do Vereador com 

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

 -------- “Torna-se necessário proceder-se a anulação do apoio, deliberado na reunião 

ordinária de 25 de fevereiro de 2019, à Associação de Jovens da Fonte Bastardo, para a 

cooperação no respeitante à gestão, manutenção e conservação do Pavilhão Desportivo 

da Fonte Bastardo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o desporto uma ferramenta necessária na promoção do Concelho 

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

 -------- Considerando o Movimento Associativo tem desempenhado um papel 

preponderante no desenvolvimento Social, cultural, turístico e desportivo no Concelho 

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

 -------- Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho 

de reconhecimento de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de 

acesso à prática Desportiva. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores 

condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve necessidade de oferecer uma 

maior qualidade de espaços destinados à prática desportiva. -----------------------------------  

 -------- Considerando que as instalações desportivas tem assumido um papel decisivo na 

promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia da 

Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida da 

nossa população. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as atividades desportivas desenvolvidas no Pavilhão 

Desportivo da Fonte Bastardo, por razoes de segurança, tiveram de se deslocar para 

pavilhão do Porto Martins, para dar continuidade à boa prática desportiva. -----------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  

 --------  - Anular a deliberação de reunião ordinária de 25 de fevereiro de 2019, 

relativamente ao apoio deliberação à Associação de Jovens da Fonte Do Bastardo- 

200.00€ (Duzentos euros) mensais com exceção dos meses de julho e agosto; para a 

cooperação no respeitante à gestão, manutenção e conservação do Pavilhão Desportivo 

da Fonte Bastardo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Deliberar apoio à Associação de Jovens da Fonte Do Bastardo- 200.00€ 

(Duzentos euros) mensais com exceção dos meses de julho e agosto; para a cooperação 

no respeitante à gestão, manutenção e conservação do Pavilhão Desportivo do Porto 

Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou a que fim se destina este apoio, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde respondido que esse valor se destina ao pagamento das 

despesas do funcionário, da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, que mantém o 

Pavilhão Desportivo do Porto Martins aberto, aos fins-de-semana. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quem é que, anteriormente, cuidava do 

Pavilhão Desportivo do Porto Martins, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu 
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que durante a semana era um funcionário da Câmara, no entanto, e atendendo à 

atividade que existe, da parte da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, torna-se 

necessário ter um funcionário disponível ao fim-de-semana, pelo que a Câmara 

protocolou com a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, essa situação. --------------  

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

 -------- A Vereadora Maria Nélia 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 e 73.º do Código do Procedimento 

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

 

 

 -------- (12/09) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO - LÚCIA MARIA SILVEIRA AMARO: --------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/441, datada de 10 de abril 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 – nº 234, de 5 

de dezembro de 2018, 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 a Sra. Lúcia Maria Silveira Amaro, moradora na Rua Duque 

Palmela, nº 34-B, freguesia de Santa Cruz, Concelho de Praia da Vitória, vem requerer 

o apoio do pagamento de renda mensal, pelo prazo de seis meses; ----------------------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne a maioria dos critérios 

de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º, à exceção do previsto na alínea h), 

que define o limite de valor de renda por tipologia; ---------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 10º, 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 no caso em apreço, 

porquanto se trata de uma família com comprovada carência económica, composta por 7 

elementos com relações de vizinhança estabelecidas e estabelecimentos de ensino dos 

filhos definidos, não sendo benéfico a alteração de mudança; ---------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto no artigo 10º, alínea a), do Regulamento 

de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, norma que 

prevê casos especiais de atribuição de subsídio, que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a atribuição de um apoio mensal, no valor de 118,10€ (cento e dezoito euros e 

dez cêntimos), pelo prazo de 6 meses, em apoio ao pagamento da renda devida pela 

requerente Lúcia Maria Silveira Amaro, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2019.” -  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que tem alguma dificuldade em perceber as 

regras do apuramento do cálculo final dos valores, por exemplo, uma pessoa cujo 

rendimento mensal de receitas do agregado familiar, é na ordem dos mil e trezentos e 
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cinquenta e dois euros, o que lhe dá uma capitação mensal de quinhentos e trinta e nove 

euros, e essa pessoa vai receber um apoio mensal de cento e setenta e um euros. Outra 

pessoa com um total de receita de setecentos e nove euros, com uma capitação mensal 

de cento e sessenta e nove euros, sendo que essa pessoa vai receber um apoio de 

duzentos e setenta e cinco euros, e o agregado familiar é exatamente o mesmo da 

situação anterior ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou ainda outra questão que tem a ver com uma 

pessoa, a pessoa principal do seu agregado, que informou que ficaria desempregada a 

partir do próximo mês, ou seja, está a ser tomada uma decisão sobre uma situação que 

ainda não aconteceu, com base num pressuposto, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

esclarecido que essa alteração é a partir do dia quinze de abril, que entretanto já passou. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que substancialmente não é possível deliberar 

sobre uma situação que ainda não é efetiva, pelo que, no seu entender, nesta altura 

deveria ser atribuído um valor e então quando a situação fosse efetiva seria reavaliada. --  

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

 

 

 -------- (13/09) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO – FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA: ------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/362, datada de 2 de abril 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 – nº 234, de 5 

de dezembro de 2018, 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 o Sr. Francisco Soares de Almeida, morador na Rua São 

Salvador, nº 48, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória, vem requerer o 

apoio do pagamento de renda mensal, pelo prazo de seis meses; ------------------------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne os critérios cumulativos 

de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º, à exceção do previsto na alínea c), 

o qual prevê, como condição para a atribuição, que o candidato, ou qualquer membro do 

seu agregado familiar, não se encontre a usufruir de qualquer outro apoio para o mesmo 

efeito, sendo que, no caso concreto, a família já beneficia do apoio mensal de 145,35€ 

através do Incentivo ao arrendamento atribuído pela Direção Regional da Habitação, 

para pagamento de uma renda no valor de 306€; -------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 10º, 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 no caso em apreço, 

porquanto se trata de uma família com comprovada carência económica, agravada pelo 

facto do casal ter uma neta menor a seu cuidado; ------------------------------------------------  
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 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto no artigo 10º, alínea a), do Regulamento 

de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, norma que 

prevê casos especiais de atribuição de subsídio, que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a atribuição de um apoio mensal, no valor de 90,00€ (noventa euros), pelo 

prazo de 6 meses, em apoio ao pagamento da renda devida pelo requerente Francisco 

Soares de Almeida, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2019.” --------------------------  

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

 

 

 -------- (14/09) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO – CELINA LEONARDO SILVA LEAL BARCELOS: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/363, datada de 2 de abril 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 – nº 234, de 5 

de dezembro de 2018, 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 a Sra. Celina Leonardo Silva Leal Barcelos, moradora na 

Estrada 25 de Abril, nº 320ª, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória, vem 

requerer o apoio do pagamento de renda mensal, pelo prazo de seis meses; -----------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne os critérios cumulativos 

de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; -------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto no artigo 5º do Regulamento de Apoio 

ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o apoio mensal no valor de 275,00€ (duzentos e setenta e cinco euros), 

pelo prazo de 6 meses, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2019.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (15/09) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO – ÁGUEDA MARIA DE CASTRO ROMÃO MONIZ: --------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/368, datada de 2 de abril 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 – nº 234, de 5 

de dezembro de 2018, 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 a Sra. Águeda Maria de Castro Romão Moniz, moradora na 

Rua Conselheiro Nicolau Anastácio, nº 14, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia 
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da Vitória, vem requerer o apoio do pagamento de renda mensal, pelo prazo de seis 

meses;  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne os critérios cumulativos 

de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; -------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto no artigo 5º do Regulamento de Apoio 

ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o apoio mensal no valor de 98,42 (noventa e oito euros e quarenta e 

dois cêntimos), pelo prazo de 6 meses, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2019.”---  

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

 

 

 -------- (16/09) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO – FERNANDA MARIA DE LIMA: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/372, datada de 2 de abril 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 – nº 234, de 5 

de dezembro de 2018, 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 a Sra. Fernanda Maria de Lima, moradora na Estrada 25 de 

Abril, nº 305ª, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória, vem requerer o 

apoio do pagamento de renda mensal, pelo prazo de seis meses; ------------------------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne os critérios cumulativos 

de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; -------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto no artigo 5º do Regulamento de Apoio 

ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o apoio mensal no valor de 171,83€ (cento e setenta e um euros e 

oitenta e três cêntimos), pelo prazo de 6 meses, com efeitos a partir do dia 1 de maio.”---  

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

 

 

 -------- (17/09) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA DE 

APOIO – CARLA MARIA GOMES LINHARES: ------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/557, datada de 18 de abril 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 – nº 234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações a estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  
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 -------- Considerando que a Sra. Carla Maria Gomes Linhares, moradora na Rua da 

Estrela, nº 26B, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória, vem requerer o 

apoio do pagamento de renda mensal, pelo prazo de seis meses; ------------------------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne os critérios cumulativos 

de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; -------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto no artigo 5º do Regulamento de Apoio 

ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o apoio mensal no valor de 150€ (cento e cinquenta euros), pelo prazo 

de 6 meses, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2019.” -----------------------------------  

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

 

 

 -------- (18/09) CATARINA DE OLVEIRA DIAS – SOLICITAÇÃO DE LUGAR 

DE ESTACIONAMENTO RESERVADO: ----------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de abril findo, de Catarina de Oliveira Dias, 

residente na Rua das Covas, n.º 4, freguesia de São Brás, deste Concelho, solicitando de 

acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de Estacionamento 

Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, um lugar de estacionamento reservado, sito na 

Rua Serpa Pinto, junto ao seu estabelecimento denominado “Catarina Hair Studio”, 

desta freguesia e concelho e, caso não seja possível nessa morada, para a Rua Doutor 

Alexandre Ramos junto ao “Barvouga”, no período de 1 de maio até 31 de dezembro do 

ano em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 16 de abril findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- «A Senhora Catarina de Oliveira Dias, vem requerer a esta Câmara Municipal 

um local reservado, na rua Serpa Pinto, junto ao seu estabelecimento denominado 

"Catarina Hair Studio" ou caso não seja possível na rua Dr. Alexandre Ramos 

junto ao Bar Vouga, a partir do dia 1 de maio até 31 de dezembro de 2019. 

Tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da Vitória poderá atribuir, em 

alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1º do Regulamento das 

Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da Vitória, que ficarão sujeitos ao 

pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do Regulamento e Tabela de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, desde que esse número de lugares não exceda os 10% 

do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos do artigo 7º do já citado 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo de que  de acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão 

Madaíl Ávila, o referido pedido  deverá ser indeferido uma vez que a zona de 

estacionamento - Zona B a que se refere o presente pedido já atinge até à data, a cota de 

10%. Sugere ainda no seu parecer que se crie uma lista de espera para o caso de haver 

uma desistência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto o referido pedido deverá ser presente à reunião 

Camarária.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da requerente 

em apreço, nos termos e fundamentos da informação datada de 16 de abril findo, 
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do Setor de Atendimento a Munícipes e do parecer técnico da Chefe de Divisão 

Madaíl Ávila. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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. Vereador em Exercício da Presidência declarou encerrada a ordem de trabalhos 

eram catorze horas e cinquenta minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a 

presente ata que vai ser assinada pelo Exmo. Vereador em Exercício da Presidência e 

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


