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ATA Nº 14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JULHO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição 

de Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, 

Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Rui Fernandes 

Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa e Rui Fernandes Nobre 

de Castro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos quinze dias do mês de julho 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 Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Maria José Machado da 

Rocha Nunes, em substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Rui Fernandes Nobre de Castro, 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 Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- No seguimento das obras realizadas no âmbito das alterações ao trânsito no 

centro da Cidade da Praia da Vitória, a Vereadora Cláudia Martins questionou o ponto 

de situação das obras que ainda estão por executar. ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, uma vez terminadas as obras anteriores, já 

foram iniciados trabalhos noutras zonas da cidade, nomeadamente, no que diz respeito à 

remoção da parte elétrica e de canteiros existentes em alguns arruamentos. Durante esta 

semana iniciarão também os trabalhos junto ao Auditório do Ramo Grande, estimando-

se que, caso o empreiteiro não falhe, esta zona fique concluída e aberta ao trânsito ainda 

antes do início das Festas da Praia. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que essa empreitada não prevê demolições na 

zona da muralha, pelo que se esta zona ficar funcional não irão proceder a obras, caso 

contrário, posteriormente terão de intervir nesse local, todavia, a intenção é conseguir 

uma solução com o mínimo impacto possível na zona da muralha. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou porque se alterou o projeto inicial, ao que o 

senhor Presidente respondeu que tinha sido pelo facto de, aparentemente e do ponto de 

vista técnico, existir a possibilidade de não ter que se mexer na muralha, pelo que irão 

testar e avaliar a possibilidade de os veículos circularem sem problemas e ficar com 

uma zona de passeio com mais largura do que a pérgula existente. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se a calçada da Rua Aniceto Ornelas iria 

sofrer alterações, tendo o senhor Presidente respondido negativamente. ---------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que têm sido colocadas grades para 

interrupção do trânsito na zona dos bares da marina, pelo que inquiriu se os pilares que 

serviam para interromper o trânsito naquela zona deixaram de funcionar, ao que o 

Vereador Tiago Ormonde respondeu afirmativamente, tendo o senhor Presidente 

acrescentado que esses pilares bem como os que existem em frente à Igreja da 

Misericórdia foram vandalizados. ------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins solicitou informação relativamente às despesas da 

deslocação aos EUA/Canadá, que ocorreu de 25 de abril a 7 de maio últimos, no âmbito 

da visita oficial da Câmara Municipal às comunidades da diáspora, tendo o senhor 

Presidente entregue por escrito essa informação aos senhores Vereadores do Partido 

Social Democrata. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao procedimento de abertura do ATL da freguesia da Agualva, o 

Vereador Rui Espínola salientou que não lhe tinha parecido bem a Junta de Freguesia 

ter sido colocada de parte neste processo porquanto a mesma não tinha sido ouvida no 

âmbito do processo de inscrições para esse ATL e inclusive foi surpreendida por um 

anúncio na igreja sobre essa matéria. --------------------------------------------------------------   

 -------- O senhor Presidente referiu que, em conjunto com a sua equipa, quando visitou a 

Escola dessa freguesia, a Junta de Freguesia da Agualva foi convidada a fazer parte da 

visita, não obstante, nenhum membro do executivo da Junta de Freguesia os 

acompanhou mas sim uma senhora que, segundo tem conhecimento, é membro da 
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Assembleia de Freguesia. À saída do edifício e na presença dessa senhora, da 

coordenadora da Escola e de um representante dos pais, o mesmo informou que seria 

anunciada a criação do ATL, tendo inclusive ficado definido qual seria o andar e a sala 

para o funcionamento do espaço. Informou, também, que caso já houvessem 

interessados podiam começar a ser pré-inscritos e que, a partir do dia 20 de junho, 

poderiam formalmente ser inscritos. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Posto isto, concluiu, salientando, que via com enorme estupefação a abordagem 

dessa questão pelo senhor Vereador Rui Espínola, visto que este assunto foi tratado com 

a maior transparência. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola depreendeu que eventualmente tinha havido alguma 

ausência de comunicação nesta situação, o que não considera prudente. No entanto, 

julga que o “timing” de abertura do ATL não foi o melhor por se tratar de um mês de 

férias, tendo acrescentado também que não houve uma pré-inscrição dessas crianças 

para se perceber a viabilidade desses alunos se inscreverem, ou não, para uma abertura 

do ATL com sucesso, tendo questionado se o senhor Presidente tinha presente o número 

de inscrições até ao momento. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente mencionou que se a Junta de Freguesia não esteve 

envolvida foi por opção própria, porque quando foi feito o convite para a acompanhar as 

visitas, esse aconteceu de igual modo em relação a todas as Juntas de Freguesia do 

concelho. No que concerne ao número de inscrições, o senhor Presidente disse que, de 

momento, não sabia, no entanto, o número dessas inscrições é o normal aquando da 

abertura de ATL’s, à semelhança do que aconteceu nos ATL’s das freguesias dos 

Biscoitos, da Vila Nova e das Lajes. ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- No âmbito dos apoios às Juntas de Freguesia do concelho para o corrente ano, o 

Vereador Rui Espínola referiu que as Juntas de Freguesia ainda não tiveram 

conhecimento dos apoios que vão ter direito, pelo que questionava, novamente, se essa 

informação iria ser, ou não, remetida às Juntas de Freguesia e qual o ponto de situação 

desses apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que iria repetir aquilo que já tinha referido 

noutras reuniões camarárias sobre esse assunto, ou seja, que essa informação iria ser 

remetida pelos Serviços. Esclareceu, ainda, que os apoios a atribuir serão deliberados e, 

posteriormente, elaborados os respetivos contratos, os quais serão remetidos por ofício 

às Juntas de Freguesia com indicação dos montantes a receber. Concluiu dizendo que 

iria averiguar junto dos Serviços o ponto de situação em concreto desses apoios. ----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola retorquiu que insistia nesta questão porque é 

precisamente nesta altura, período de verão, que as Juntas de Freguesia efetuam o maior 

número de intervenções. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou para quando está prevista a intervenção na 

Canada do Chico Laranjo, na freguesia das Fontinhas. -----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que a intervenção na Canada do Chico Laranjo 

ainda não aconteceu porque os moradores não concordaram com a intervenção que iria 

ser feita, tendo inclusive solicitado outro tipo de intervenção, ao que o Vereador Rui 
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Espínola perguntou que tipo de intervenção foi solicitada. Em resposta, o senhor 

Presidente esclareceu que tinha a ver com um conjunto de alterações ao nível do piso, 

passando o mesmo de betão para asfalto, o que poderá originar alterações no âmbito dos 

ramais de água. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, o projeto está a ser revisto e já foi explicado aos moradores 

tratando-se, na sua ótica, de uma situação completamente pacífica. Acrescentou que 

apesar desta obra já ter feito parte de outra empreitada, teve de ser suspensa essa parte 

porque os moradores entenderam que não era a solução, o que foi aceite pela Câmara, 

pelo que, assim que o processo for alterado com a correção às águas pluviais, bem como 

aos ramais, e haver novo projeto o mesmo será executado de acordo com as novas 

sugestões dos moradores passando o piso de betuminoso para asfalto. -----------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges salientou que inclusive as máquinas estiveram no 

terreno para iniciar os trabalhos, tendo o Vereador Rui Espínola questionado se existe 

uma previsão para começar essa empreitada, ao que senhor Presidente esclareceu que 

depois de o projeto estar concluído ainda terão de tratar do processo de contratação da 

empreitada, ou seja, recomeçar novamente todo o processo, pelo que não pode avançar 

ainda com uma previsão. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  

 -------- Requerimento datado de 15 de julho 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 15 de julho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI FERNANDES NOBRE DE CASTRO: ---------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de julho corrente, de Rui Fernandes Nobre de 

Castro, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
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janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 15 de julho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/14) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 3 de julho corrente, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando nos termos da legislação em 

vigor, o gozo de 1 dia de férias, no dia 5 de julho de 2019. ------------------------------------   

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

 

 

 -------- (04/14) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de junho findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

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

de junho, com as posteriores alterações, o gozo de um dia de férias no dia 1 de julho. ----  

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

 

 

 -------- (05/14) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – GALARDÕES ATRIBUÍDOS ÀS ZONAS 

BALNEARES DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: -----------------------------  

 -------- Ofício n.º 55/2019, datado de 26 de junho findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 14 de junho p.p., foi 

aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação a todas as entidades responsáveis pela obtenção dos galardões atribuídos 

às zonas balneares do Concelho da Praia da Vitória, na época balnear de 2019. ------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins solicitou esclarecimentos quanto ao facto da zona 

balnear das Quatro Ribeiras ainda não ter nadador-salvador. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, tal como já havia anunciado este ano, 

aquando do hasteamento da bandeira azul das zonas balneares, existem dificuldades de 

contratação de nadadores-salvadores para todas as zonas balneares do concelho 

porquanto eram necessários trinta e quatro nadadores-salvadores a tempo inteiro. No 

entanto, só dispõem de vinte a tempo inteiro, à exceção daqueles que trabalham 

sazonalmente, ou seja, que só trabalham algumas horas no mês de julho e outros só no 

mês de agosto, bem como aqueles que fazem “part-time”, pelo que, a partir de amanhã, 

caso todos cumpram, terão capacidade para suprir a carência de nadadores-salvadores 

nas zonas balneares em falta. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, a partir de amanhã, dia dezasseis 

de julho e até ao dia 31 de agosto, todas as zonas balneares do concelho da Praia da 
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Vitória estarão garantidas com nadadores-salvadores, caso não ocorram falhas dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à gestão do processo relativamente à contratação dos 

nadadores-salvadores, o Vereador Rui Espínola questionou se a AHBVPV - Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória - é que trata de todo o 

processo, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente e salientou que essa 

gestão estava protocolada com os Bombeiros Voluntários. -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges destacou que, apesar dessa gestão ser integralmente 

dos Bombeiros, existe uma troca de informação quase diária entre a Câmara Municipal 

e a AHBVPV. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/14) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

REFERENTE À EMPREITADA DE “CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA 

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

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2019/962), datado de 5 de julho em curso, 

do Júri do Concurso Público para a adjudicação da empreitada de “Conservação e 

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

 -------- “Decorrido o prazo para os concorrentes se pronunciarem sobre o relatório 

preliminar, elaborado nos termos do artº. 122º., do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com o Decreto Legislativo Regional nº. 27/2015/A, de 29 de dezembro, que 

aprova a contratação pública à Região Autónoma dos Açores, que lhes foi enviado, e 

não tendo surgido qualquer observação por parte dos mesmos, decidiu o Júri, passar a 

definitivo o relatório já elaborado, propondo a adjudicação da referida empreitada à 

empresa TREPA – Construção Civil, Ldª., pelo valor de € 202.102,46 (duzentos e 

dois mil cento e dois euros e quarenta e seis centos), acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor (4%). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo nº. 290º.-A, do CCP, solicita-se que seja nomeado Gestor 

do contrato, o Chefe de Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território, Engº. 

Manuel Ortiz. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo 98º., do já mencionado Código, solicita-se a aprovação da 

minuta de contrato.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quando é que esta empreitada terá o seu 

início, ao que o senhor Presidente respondeu que, caso não surjam reclamações, em 

princípio, começará no mês de outubro. -----------------------------------------------------------  

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

Júri do Concurso Público para a adjudicação da empreitada de “Conservação e 

Reabilitação da Muralha da Praia da Vitória”. -----------------------------------------------  

 

 

 -------- (07/14) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: -------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/994, datada de 10 de julho corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 

e/ou em espécie, de caráter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que foram verificadas as condições de acesso definidas pelo artigo 

3º desse regulamento;---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelo artigo 7º e 14º do mesmo regulamento; -------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 6º, do Regulamento, os apoios 

encontram-se dentro dos limites previstos; --------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos citados, do Regulamento de 

Fundo de Emergência Social, que a Câmara Municipal delibere aprovar as atribuições 

descritas em quadro anexo.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que não tinha nada contra o regulamento 

em apreço porquanto o mesmo era importantíssimo para algumas famílias do concelho, 

no entanto, ficou com algumas dúvidas relativamente a processos desta natureza 

apresentados em reuniões camarárias anteriores, pelo que, questionou se os técnicos da 

câmara, efetivamente, confirmam se os materiais estão mesmo em estado de degradação 

que tenham de ser substituídos, ao que o senhor Presidente esclareceu que o processo 

era fiscalizado, quer no início para verificar se os mesmos têm enquadramento e 

condições de serem presentes a reunião de câmara, quer no fim, por forma comprovar se 

as despesas foram efetivamente realizadas e se os materiais realmente foram colocados. -  

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

 

 

 -------- (08/14) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/995, datada de 10 de julho em curso, do Vereador 

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

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

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

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

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

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

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

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

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem a maioria dos 

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

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

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

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

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos 5º e 10º do Regulamento de 

Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o 

artigo 4º nº 4 e nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere aprovar a 

atribuição dos apoios constantes de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de 

agosto de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 05/11/2018 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 16/11/2018.” -----------------------------------------------------------  

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

nestes apoios a atribuir, dois casos excecionais relativamente a duas moradias que se 

encontram vandalizadas no Bairro Americano de Santa Rita e cujas obras só serão 

permitidas quando todo o processo do Bairro estiver legalizado. ------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que relativamente às rendas em atraso o 

pagamento do apoio é feito de uma só vez, todavia, o valor a atribuir para as restantes 

rendas é feito mensalmente. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou porque razão é proposto um apoio de 

quatrocentos euros mensais ao Sr. Marco Paulo Gonçalves Soveta, quando o valor da 

renda é de trezentos euros, tendo o senhor Presidente respondido que o montante a 

atribuir mensalmente teria de ser conforme o valor definido na renda, ou seja, os 

trezentos euros, porquanto ficava desde já retificado esse valor. ------------------------------  

 -------- Relativamente à articulação que existe entre os diversos serviços que prestam 

apoio social no concelho, o Vereador Rui Espínola referiu que a Câmara, e bem, 

comparticipa nas rendas, a Direção Regional da Habitação também, pelo que, constata 

que existe uma perfeita articulação entre essas duas entidades, patenteada pela 

documentação dos processos. No entanto, não é patente essa articulação com o ISSA - 

Instituto da Segurança Social dos Açores -, ou seja, não existe nada que impeça que os 

beneficiários desses apoios possam ter o apoio do arrendamento dessa entidade, caso 

essas mesmas pessoas não declarem os apoios que já obtiveram anteriormente, pelo que 

alertava para essa situação. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente mencionou que, por muito que se fale dessa situação, não há 

conhecimento de sobreposição porque, inclusive, se existe Câmara que tem uma ligação 

especial com o ISSA e com a Direção Regional da Solidariedade Social é a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória. Prosseguiu dizendo que quanto a esta situação não existe 

qualquer questão de sobreposição de apoios, nem tão pouco existe histórico sobre essa 

matéria e, na eventualidade de surgir algum caso, será denunciado de imediato. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola retorquiu que não estava a dizer que existe 

sobreposição de rendas, mas sim, que poderá haver, porquanto, na sua opinião, não 

existe nada que o impeça porque, efetivamente, o que se passa é que não existe uma 

articulação entre os técnicos da Ação Social do Município e os técnicos do ISSA. --------  

 -------- Disse, ainda, que o apoio ao arrendamento é um apoio que não deve ser, por 

princípio, um apoio na totalidade do arrendamento, ou seja, cabe sempre ao cidadão 
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uma tarefa de esforço para cobertura do valor do arrendamento o que, na sua opinião, 

não se verifica nalguns casos aqui expostos, pelo que considera que é necessário 

caminhar no sentido de haver um pouco de responsabilidade social de alguns 

beneficiários, uma vez que existem pessoas que recebem rendimento social de inserção 

ou de desemprego e, uma parte desses rendimentos, deveria ser para a habitação. ---------  

 -------- Em relação à celebração dos contratos com os beneficiários desses apoios, o 

Vereador Rui Espínola disse que não existe nenhuma cláusula nos contratos que impeça 

o fim dos mesmos, ou seja, uma cláusula de denúncia de contrato, o que não 

salvaguarda os interesses das partes. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que da mesma forma como a Câmara delibera 

atribuir o apoio também pode, nos termos regulamentares, revogar a qualquer momento 

essa deliberação, daí que os contratos são feitos de uma forma bastante simples, com 

base na legislação atual subjacente à situação regulamentar e com regras bastante 

explícitas sobre essa matéria, pelo que os interesses da Câmara Municipal estão 

devidamente salvaguardados. -----------------------------------------------------------------------  

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

retificando o valor a atribuir mensalmente ao requerente Marco Paulo Gonçalves 

Soveta para trezentos euros, conforme definido no valor da renda. ----------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins 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. -----------------  

 

 

 -------- (09/14) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À SOCIEDADE 

FILARMÓNICA DE VILA NOVA - DESLOCAÇÃO À ILHA DAS FLORES: ------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/979, datada de 9 de julho corrente, do Vereador com 

competência delegada, Sr. Carlos Ormonde, do seguinte teor: ---------------------------------  

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Sociedade Filarmónica de Vila 

Nova, para a participação nas festividades da Ilha das Flores, a ter lugar de 19 a 22 do 

mês de julho, Ilha das Flores. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que cada vez mais a cultura 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 à Sociedade Filarmónica de Vila Nova 

para apoio com duas passagens, Terceira/Flores/Terceira, pelo valor total de 238€ 

(duzentos e trinta e oito euros).” --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins mencionou que relativamente a este assunto e, em 

linha com o que tem sido a posição dos Vereadores do Partido Social Democrata, iriam 

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (10/14) JOSÉ SIMÃO ÁZERA RIBEIRO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA VENDER SORVETES NA BARRACA “B” DA ZONA BALNEAR DOS 

BISCOITOS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ------------------------------------------  

 -------- Ofício datado recebido nestes serviços a 26 de junho findo, de José Simão Ázera 

Ribeiro, solicitando, de acordo com o artigo 3.º, n.º 2, do regulamento dos espaços de 

venda da zona balnear dos Biscoitos, autorização para vender sorvetes na Barraca B, da 

referida zona balnear, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, alegando 

que os mesmos não fazem concorrência com o bar daquela zona balnear porque são 

diferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 27 de junho findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “O Senhor José Simão Ázera Ribeiro, na qualidade de concessionário da 

barraca B junto à zona balnear dos Biscoitos, vem requerer a esta Câmara Municipal e 

à semelhança do ano anterior, autorização para venda de sorvetes, durante os meses 

de junho, julho, agosto e setembro. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 3.º, do Regulamento de espaços de 

venda na zona balnear da freguesia dos Biscoitos, além dos produtos referidos no n.º 2 

deste preceito, podem ainda, mediante autorização prévia da Câmara Municipal, ser 

vendidos, ocasionalmente, temporária ou continuadamente, outros produtos ou artigos. --  

 -------- Os gelados que o interessado pretende vender são confecionados no local, com a 

introdução de leite e pó, numa máquina de onde se retiram os gelados. ----------------------  

 -------- Face ao exposto, considerando o grande afluxo de locais e de turistas a esta zona 

balnear, que implica um reforço dos produtos disponíveis, pode V. Exª se o entender 

deferir o presente pedido, sendo permitida (temporariamente) a venda dos referidos 

gelados nos próximos meses. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Depois do despacho deverá este Sector remeter ao Setor de Expediente para 

agendamento na ordem de trabalhos da próxima reunião ordinária da Câmara 

Municipal, para ratificação do despacho.” --------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 28 de junho findo, do Vereador com competência delegada, 

Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------  

 -------- “Defiro o presente pedido nos termos e fundamentos da informação 

administrativa, elaborada pela Colaboradora Elisabete Costa,  cujo teor se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos.” -----------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho datado de 28 

de junho findo, assumido pelo Vereador com competência delegada, Sr. Carlos 

Costa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (11/14) AGUIAR & MANUELA IMÓVEIS, LDA, REPRESENTADO POR 

JOSÉ CELESTINO MENDES AGUIAR – ATRIBUIÇÃO DE DOIS LUGARES 
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DE ESTACIONAMENTO RESERVADO A PARTIR DE 1 DE AGOSTO DE 

2019: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de junho findo, de José Celestino Mendes Aguiar, em 

representação Aguiar & Manuela Imóveis, Lda, solicitando de acordo com o artigo 7.º, 

do capítulo II, do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da 

Praia da Vitória, a atribuição de dois lugares de estacionamento reservado em frente ao 

Hostel ZIG-ZAG, sito na rua Duque de Palmela, n.º 3, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, a partir de 1 de agosto de 2019, pretendendo fazer o pagamento 

mensalmente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 27 de junho findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “A Firma Aguiar & Manuela Imoveis, Lda, representada por José Celestino 

Mendes Aguiar, vem requerer a esta Câmara Municipal dois lugares 

de estacionamento reservado,  em frente  ao Hostel Zig-Zag, sita na rua Duque de 

Palmela nº3, freguesia de santa Cruz, deste Concelho, a partir de 1 de agosto do ano 

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

 -------- Tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da Vitória poderá 

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

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

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

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

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

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

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

encontra-se em condições de ser deferido e caso o seja, deverá dar-se conhecimento 

à Divisão de Gestão de infra estruturas e logística para proceder à instalação da 

sinalização e delimitação dos espaços. -----------------------------------------------------------  

 -------- O referido pedido deverá ser remetido para agendamento na ordem de 

trabalhos da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal.” ------------------------  

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

lugares de estacionamento reservado, conforme requerido, nos termos e 

fundamentos da informação técnica datada de 27 de junho findo, do Setor de 

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

 

 

 -------- (12/14) PROCESSO N.º 01/2019/22 – BRUNO RODRIGO PEREIRA 

COSTA – DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, 

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO – SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS/RESSARCIMENTO DE VALORES: --  

 -------- Requerimento datado de 1 de julho corrente, de Bruno Rodrigo Pereira da Costa 

e outra, solicitando que lhe seja concedida a isenção do pagamento das taxas referentes 

ao processo n.º 01/2019/22, relativo à demolição total da edificação existente, 

reconstrução e ampliação de habitação sita na Rua Dr. Sousa Júnior n.º 6, desta 

freguesia e concelho, de acordo com a alínea i), do n.º 1, do art.º 6.º, do Regulamento 
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Municipal de Taxas e Outras Receitas da Urbanização e da Edificação, bem como lhe 

seja ressarcido o valor 1192,59€, pago até então. ------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 1 de julho em curso, da Secção de Obras Particulares – 

Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Serve a presente para informar que a particular, Fábia Costa, veio através do 

requerimento n.º 870/2019, datado de 1 de julho de 2019, solicitar a V. Ex.ª, o pedido de 

isenção do pagamento das taxas referentes ao processo de demolição total da edificação 

existente, reconstrução e ampliação de habitação, sito na Rua Dr. Sousa Júnior n.º 6, 

freguesia de Santa Cruz, de acordo com a alínea i), do art.º 6.º, do Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas da Urbanização e da Edificação, publicado na 2ª 

série, do Diário da República através do Aviso n.º 9600/2009, de 14 de maio e ulteriores 

alterações, em virtude da obra em causa se localizar no centro histórico e núcleo 

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

 -------- Solicita também o ressarcimento do valor pago de €1192,59 (€781,94 referente à 

T.M.U. e €410,65 referente à emissão do alvará de construção), pago através da guia de 

recebimento n.º(s) 429/2019, datada de 19 de junho de 2019, respetivamente, tendo em 

conta que a mesma aquando do pagamento do valor em questão, desconhecia de que 

poderia pedir a isenção do pagamento das taxas.” -----------------------------------------------  

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

das taxas referentes ao processo n.º 01/2019/22, bem como o ressarcimento do 

valor de 1192,59€ pago até então, conforme requerido e nos termos e fundamentos 

da informação técnica datada de 1 de julho em curso, da Secção de Obras 

Particulares – Setor de Atendimento. -----------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (13/14) INTERDIÇÃO DE VENDA AMBULANTE DURANTE AS 

FESTAS DA PRAIA DE 2019 – PROPOSTA: ------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/967, datada de 5 de julho corrente, do Vereador com 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea b), nº. 2, do artigo 81º., do Decreto-Lei nº. 

10/2015, de 16 de janeiro, os municípios podem, em relação à venda ambulante, e tendo 

em atenção razões de comodidade para o público, interditar ocasionalmente zonas 

autorizadas para o exercício do comércio ambulante. -------------------------------------------  

 -------- No período de 02 a 11 de agosto realizar-se-ão as Festas da Praia de 2019. --------  

 -------- Nos anos transactos a venda ambulante no percurso das Festas da Praia 

provocou alguns problemas, sendo necessário, na maior parte dos casos, a intervenção 

da Polícia de Segurança Pública. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do disposto na alínea b), do nº. 2, do artigo 81º., do Decreto-

Lei nº. 10/2015, de 16 de janeiro, propõe-se que este executivo municipal delibere 

interditar ao exercício do comércio ambulante, atendendo às necessidades de segurança 

e de trânsito de peões e veículos, durante o período de 02 a 11 de Agosto, nos seguintes 

arruamentos da Praia da Vitória: --------------------------------------------------------------------  

a) -- Rua da Artesia; ------------------------------------------------------------------------------------  

b)-- Rua Comendador Francisco José Barcelos; --------------------------------------------------  
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c) -- Rua Gervásio Lima; ------------------------------------------------------------------------------  

d)-- Largo Conde da Praia; ---------------------------------------------------------------------------  

e) -- Rua de Jesus; --------------------------------------------------------------------------------------  

f) -- Rua do Rossio; ------------------------------------------------------------------------------------  

g)-- Rua da Estrela; ------------------------------------------------------------------------------------  

h)-- Rua João António das Neves; -------------------------------------------------------------------  

i) -- Rua Nicolau Anastácio; --------------------------------------------------------------------------  

j) -- Rua Mestre do Campo; --------------------------------------------------------------------------  

k)-- Rua da Graça; -------------------------------------------------------------------------------------  

l) -- Rua Dr. Sousa Júnior; ----------------------------------------------------------------------------  

m) - Rua Dr. Alexandre Ramos; ---------------------------------------------------------------------  

n)-- Ladeira de S. Francisco; -------------------------------------------------------------------------  

o)-- Rua Serpa Pinto; ----------------------------------------------------------------------------------  

p)-- Rua da Matriz; ------------------------------------------------------------------------------------  

q)-- Praça Francisco Ornelas da Câmara; ----------------------------------------------------------  

r) -- Rua da Alfândega; --------------------------------------------------------------------------------  

s) -- Rua Anicete Ornelas; ----------------------------------------------------------------------------  

t) -- Av. Álvaro Martins Homem; -------------------------------------------------------------------  

u)-- Rua Dr. Rodrigues da Silva; --------------------------------------------------------------------  

v)-- Rua Conde Vila Flor; ----------------------------------------------------------------------------  

w) - Rua Padre Cruz; ----------------------------------------------------------------------------------  

x)-- Rua do Hospital; ----------------------------------------------------------------------------------  

y)-- Zona Marginal, desde o Jardim Garrett até ao Largo da Batalha; -------------------------  

z) -- Largo João de Deus; -----------------------------------------------------------------------------  

aa) Caminho do Facho; -------------------------------------------------------------------------------  

bb)  Zona da Marina;  ---------------------------------------------------------------------------------  

cc)  Parque de Estacionamento da Prainha; -------------------------------------------------------  

dd) Circular Interna; ----------------------------------------------------------------------------------  

ee)  Parque de Estacionamento do Campo de Futebol; ------------------------------------------  

ff) -  Rotunda do Clube Naval e Doca; --------------------------------------------------------------  

gg) Estrada Militar; -----------------------------------------------------------------------------------  

hh)  Miradouro da Santa; -----------------------------------------------------------------------------  

ii) -  Rua de São Lázaro.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e cinco 

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: _________________________________________ 


