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ATA Nº 24 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

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

Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------  

 

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

 

HORA DE ABERTURA: 18H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, na Casa 

do Povo das Lajes, sita na Rua Padre Lourenço Ávila, Vila das Lajes, reuniu a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando 

presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de 

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta a reunião pública mensal da Câmara, 

nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal, o senhor 

Presidente agradeceu a presença do público bem como a cedência das instalações da 

Casa do Povo das Lajes e, também no âmbito da presidência aberta à Vila das Lajes, 

perguntou se alguém tinha alguma questão a colocar à Câmara, não tendo ninguém 

manifestado essa intenção. ---------------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- No âmbito da presidência aberta à Vila das Lajes o senhor Presidente destacou 

que esta foi das presidências abertas com mais audiências, sendo que as mesmas foram, 

essencialmente, ao nível do associativismo e de particulares que são proprietários de 

terrenos do parque empresarial das Lajes. ---------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre os terrenos do parque empresarial referiu que, no global, os 

proprietários fizeram transparecer uma predisposição para a venda, o que vai possibilitar 

que se proceda o mais rapidamente possível à venda dos terrenos, por via de acordos e 

não por via da expropriação pública litigiosa, o que tornaria o processo muito mais 

moroso. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao associativismo, destacou que o abordado foi, essencialmente, 

quanto ao Azores Cup, sendo o objetivo do Juventude Desportiva Lajense alargar o 

Torneio a mais um escalão, o que obriga aumentar a sua dimensão, sendo que a resposta 

da Câmara foi de manifestar a sua disponibilidade para reforçar o apoio, não só logístico 

e financeiro, mas também no sentido de melhorar algumas situações para permitir que 

esse terceiro escalão possa competir.---------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a Direção da Casa do Povo apresentou questões 

relacionadas com uma obra interna, bem como a intenção de fazer um centro de dia e 

um centro de noite. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que foram recebidos os representantes dos pais da Escola da 

Aldeia Nova e os representantes do Império das Lajes, os quais também apresentaram 

situações ligadas a infraestruturas. -----------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à audiência com a Junta de Freguesia, o senhor Presidente disse 

que foi analisada a questão do Museu do Carnaval, bem como foi manifestada a 

intenção de realização do Congresso Internacional do Carnaval, tendo sido solicitado 

apoio financeiro e logístico para o mesmo, sendo que o executivo respondeu que 

aguardava a apresentação do programa, assim como a definição das necessidades 

financeiras para esse efeito. --------------------------------------------------------------------------   

 -------- Prosseguiu dizendo que, o ano passado, a Junta de Freguesia solicitou uma 

pessoa no âmbito do programa Estagiar L, pedido esse que foi acedido pelo executivo, 

no entanto, a mesma vai deixar de exercer essas funções, porque vai trabalhar para outro 

local, tendo a Junta de Freguesia solicitado novamente outra pessoa, nas mesmas 

condições, o que foi aceite pelo executivo, pelo que até ao final deste mês tem de se 

fazer a candidatura. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que foi abordada a questão do Jardim e Parque Lúdico da Vila das 

Lajes e a questão da mudança do acesso à creche, designadamente para as viaturas 

deixarem de entrar no Jardim, bem como a necessidade de sensibilização dos pais 

quando essa mudança acontecer. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi também abordada a questão da delegação de competências, ou seja, a nova 

solução de funcionários para recursos humanos. -------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do parque empresarial, a Junta de Freguesia solicitou a 

possibilidade de reserva de um lote para a mesma, situação essa que não é possível 
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porquanto o parque empresarial é cofinanciado para estrutura de acolhimento 

empresarial e, eventualmente, só poderá vir a acontecer numa fase em que se verifique 

que não há interesse por parte de empresas em ficarem com os lotes, podendo, nesse 

caso, as entidades públicas ficar com os lotes; como a Junta de Freguesia manifestou 

esse interesse, foi respondido que numa primeira fase não era possível mas que, caso 

não haja interesse por parte das empresas, poderá então ser cedido um lote. ----------------  

 -------- Seguidamente, enumerou outras questões analisadas, designadamente: fez o 

ponto de situação das AUGI das Pedreiras; Casa das Pias; intervenções no Campo 

Manuel Linhares de Lima; situações referentes à Serra de Santiago, nomeadamente o 

abastecimento de água à lavoura que tem sido realizado pela Base e, de alguma forma, 

intermitente; reivindicações de asfaltagem da rede viária; situações da orla marítima, 

como, por exemplo, a realização de uma “motofest” na Caldeira, em junho de dois mil e 

vinte; centro de dia e de noite, sendo que o compromisso da Câmara Municipal, caso o 

Governo Regional avance no intuito de fazer um centro de dia e de noite, em qualquer 

lugar do Concelho, é no sentido de se disponibilizar para garantir o terreno e o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao centro de dia e de noite na Vila das Lajes, a Vereadora Cláudia 

Martins disse que tinha ideia de que isso seria um compromisso com a Vila das Lajes, 

em específico, considerando que foi uma proposta da equipa do Partido Socialista 

candidata à Junta de Freguesia, corroborada pela equipa candidata à Câmara Municipal. -  

 -------- No que se refere ao Juventude Desportiva Lajense, a Vereadora Cláudia Martins 

questionou o ponto de situação do projeto de reabilitação e ampliação do campo de 

futebol, que também era uma proposta do Partido Socialista. ----------------------------------  

 -------- Sobre estas questões o senhor Presidente esclareceu que as duas soluções foram 

propostas do Partido Social Democrata, sendo que no manifesto da equipa do Partido 

Socialista à Câmara Municipal, que é o documento orientador deste executivo, no que 

diz respeito a centros de dia, o que se promete é o aumento das infraestruturas de 

acolhimento e de resposta aos idosos do Concelho, ou seja, um aumento da sua 

capacidade e ao nível das infraestruturas desportivas referiu que a prioridade é a 

melhoria e a sua continuidade. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu ainda que essas eram duas das várias propostas 

do manifesto do Partido Socialista à Junta de Freguesia da Vila das Lajes, cuja equipa 

não mereceu o acolhimento dos lajenses, pelo que não é uma promessa proposta pela 

equipa à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que a equipa da Câmara Municipal 

corroborou estas propostas, ou então entendem que as mesmas deixaram de ser uma 

necessidade para a Vila Lajes. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que uma questão é o manifesto à Câmara 

Municipal, que é o documento orientador do executivo e aquilo que são os 

compromissos eleitorais, apesar de reconhecerem que é necessário uma intervenção no 
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Campo Manuel Linhares de Lima, porém o mesmo nunca foi prometido, tendo em conta 

a questão do financiamento, ou seja, o executivo só assume compromissos quando sabe 

como e quando os pode pagar e quando não tem a garantia do seu financiamento não 

assume esses compromissos. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que os manifestos dos candidatos a cada uma das Juntas de 

Freguesia, são da responsabilidade das equipas que os elaboram e dos seus líderes. -------  

 -------- Quanto ao Campo Manuel Linhares de Lima, o senhor Presidente disse que, à 

semelhança de outras infraestruturas desportivas, o executivo nunca o assumiu e nem no 

manifesto à Câmara Municipal constava qualquer compromisso em detalhe, o mesmo 

acontecendo com os centros de dia, sendo que neste caso a questão sempre foi o 

aumento da capacidade dos centros de dia e dos centros de noite no concelho da Praia 

da Vitória, o que, aliás, tem vindo a acontecer, considerando que hoje existe mais 

capacidade do que existia no inicio do mandato e, relativamente às infraestruturas 

desportivas, o compromisso é no sentido de estarem sempre em condições de serem 

utilizadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola manifestou a sua satisfação por estar na presidência 

aberta à Vila das Lajes e referiu que não compreende a admiração do senhor Presidente 

por ter tido muitas audiências nesta localidade, porquanto esta é a segunda maior área 

administrativa do concelho da Praia da Vitória, o que é perfeitamente normal e 

sinónimo de vivacidade, mas também é sinal de preocupação por aquilo que são as 

instituições e coletividades locais. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente destacou, das questões que foram abordadas, o parque 

empresarial, questionando por que motivo os proprietários dos terrenos têm de contatar 

a Câmara Municipal para a venda dos terrenos, considerando que os proprietários 

estavam todos identificados e as avaliação efetuadas, ou seja, estando já tudo tratado 

para se avançar para a aquisição e depreendendo, até, que alguns terrenos já foram 

adquiridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao Campo Manuel Linhares de Lima, alertou para o facto de o Campo 

estar em mau estado, necessitando de uma série de melhoramentos, apesar de ter sido, 

recentemente, alvo de um investimento nos balneários, mas existem questões para as 

quais é necessário dar uma resposta, sendo que, quanto mais tarde for essa resposta, pior 

será o seu nível de conservação e, como se apercebeu que não está prevista uma 

intervenção, questionou se não há uma abertura para, ao longo do ano, mudar essa 

posição e fazer-se alguma intervenção, atendendo ao uso que o Campo tem. ---------------  

 -------- No que se refere à asfaltagem de pequenas sobras de estrada nas Lajes, referiu 

que existem determinados locais que estão a necessitar de intervenção, nomeadamente 

no Poço do Capim e no fim da Estrada do Ramo Grande com a ligação à Rua da 

Pechita. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às ribeiras, voltou a realçar essa situação e, apesar de ter 

conhecimento de que se encontra em elaboração um plano de intervenção nesta área, a 

questão que coloca é que, entre a elaboração do plano e a sua conclusão, é necessário 

intervir, porque o inverno se aproxima e a ribeira das Lajes, designadamente na parte 

entre o Caminho de Cima e os Fundões, está a necessitar de intervenção. -------------------  
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 -------- Sobre estas questões o senhor Presidente respondeu que, no caso das ribeiras e 

tal como já foi longamente debatido, designadamente na questão das competências entre 

Juntas e Câmara e entre Câmara e Governo, o executivo já suscitou ao Governo que 

procedesse a essa clarificação de competências, sendo, naturalmente, um assunto que o 

executivo acompanha com alguma preocupação e um dos assuntos abordados com a 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que alguns agricultores fazem o acesso às suas pastagens 

pelas ribeiras e que, dentro dos departamentos do Governo Regional, também existem 

discussões sobre esta questão como, por exemplo, o Ambiente não querer que se 

coloque bagacinas, ou o que quer que seja, nas ribeiras, para permitir o acesso a 

agricultores, sendo que esta é uma questão que continuam a considerar, existindo esse 

diferendo de competências com o Governo Regional. ------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, para já, está a ser feita uma intervenção, de média 

dimensão, na Ribeira dos Pães, mais propriamente num muro que havia sucumbido na 

última intempérie. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência à rede viária disse que essas questões serão respondidas mediante 

o empréstimo de médio e longo prazo, sendo que, no caso das Lajes, o trajeto de maior 

dimensão está previsto no âmbito da candidatura do parque empresarial das Lajes, ou 

seja, a Rua Nova. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao Campo Manuel Linhares de Lima referiu que, tudo o que tem a ver 

com manutenção, a Câmara faz mas que, porém, o que está em causa não é uma questão 

de manutenção de infraestruturas mas sim de investimento num novo sintético, o que 

não é possível para este ano mas, provavelmente, o próximo Quadro Comunitário 

poderá dar resposta a essa questão. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Lembrou ainda que o global das infraestruturas do Concelho foram feitas, 

precisamente com recurso a Fundos Comunitários e a empréstimos de médio e longo 

prazo, daí ser impossível fazer novos investimentos com o próprio; assim sendo, tudo o 

que se refira a manutenção será efetuado mas, no entanto, para novos investimentos, não 

está nada previsto, para já, em termos de Orçamento para dois mil e vinte. -----------------  

 -------- No que concerne aos proprietários dos terrenos para o parque empresarial, 

esclareceu que os mesmos têm de contatar a Câmara Municipal por questões meramente 

administrativas, dando alguns exemplos dessas situações. -------------------------------------   

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou qual era o objetivo da Junta de 

Freguesia, bem como o da Câmara Municipal, em ter um desses terrenos, ao que o 

senhor Presidente respondeu que no caso da Junta de Freguesia das Lajes a situação 

mais relevante tem a ver com a intenção da Comissão do Império em ter um espaço para 

guardar algum do seu material e como o armazém da Junta também tem pouco espaço, 

seria uma solução; no caso da Câmara, como o espaço dos armazéns do Cabo da Praia 

já está um pouco limitado, seria conveniente ter mais uma área também para armazém; 

contudo, como o projeto é cofinanciado e destina-se a acolhimento empresarial, 

enquanto não for esgotada essa possibilidade de acolhimento empresarial, não lhe pode 

ser dada qualquer outra utilização. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que também existe a possibilidade de a 

Câmara ter o armazém mas para ceder a empresas. ----------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou qual o apoio que a Câmara atribui, 

neste momento, ao Juventude Desportiva Lajense, para organização do Azores Cup, 

tendo o senhor Presidente respondido que, no ano passado, foi atribuído um apoio de 

cinco mil euros, para além do apoio logístico que não está contabilizado, sendo que a 

proposta para o próximo ano é no sentido de se apoiar um investimento do Lajense para 

que o Clube passe a ter a sua própria tenda, sendo que o apoio financeiro seria de cerca 

de sete mil e quinhentos euros, aumentando-se assim em mais dois mil e quinhentos 

euros, por inclusão do novo escalão, bem como atribuir o remanescente do apoio até ao 

valor de vinte e cinco mil euros para terem a sua própria estrutura. ---------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que abordou esta questão porque entende 

que, neste momento, o Torneio do Ramo Grande assume uma dimensão que tem 

completo enquadramento no Erasmus para a área do desporto e, aliás, até já falou, 

informalmente, nesta questão, com a Direção do Juventude, sendo que existem outros 

clubes na região que o fazem, mas, no entanto, existe um problema relativamente ao 

Juventude, em virtude das direções que mudam de ano para ano, o que levanta o 

problema de saber até que ponto uma direção se quer comprometer a esse nível, 

perguntando se não seria possível a Câmara Municipal assumir esse apoio técnico nas 

candidaturas, mesmo que seja o Clube a avançar com a candidatura. -------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que a Câmara pode ajudar mas que isso é difícil, 

referindo, por exemplo, que a Sociedade Nova tem, neste momento, uma candidatura 

aprovada à GRATER, para financiamento de umas obras, mas a questão que se coloca é 

que é necessário ter uma direção para o próximo ano que dê seguimento a essa 

candidatura, porquanto no passado já se deu o caso de candidaturas que ficaram sem 

efeito por essa razão. ---------------------------------------------------------------------------------   

 

 

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

 

 

 -------- (01/24) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO BAR, SITO NO JUNCAL, 

CENTRO SOCIAL DO JUNCAL: --------------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/1917, datado de 4 de novembro corrente, 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 da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Bar, sito no Juncal, n.º 49-A, freguesia de Santa Cruz, concelho da 

Praia da Vitória, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de 
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ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 

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

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

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

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

 -------- “Nas imediações do Centro Social do Juncal, não existe qualquer 

estabelecimento de ensino, não se vislumbrando qualquer impedimento ao 

licenciamento da prática de jogos lícitos.” --------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 6 de novembro em curso, 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/2019/1270, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (02/24) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS A 

COLABORADORES COM 30 ANOS DE SERVIÇO: -------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1499, datada de 11 de novembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória desenvolve a sua 

atividade em prol do engrandecimento do Concelho da Praia da Vitória; --------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, habitualmente, 

reconhece e distingue o mérito de individualidades, coletividades ou instituições que 

desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a valorização do património 

identitário, cultural e social do Concelho; ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os colaboradores da Câmara Municipal da Praia da Vitória 

são o alicerce da atividade desenvolvida, diariamente, no Concelho e cuja percussão 

resulta no sucesso de inúmeras iniciativas e eventos com reconhecimento local, 

regional, nacional e internacional, numa valorização do trabalho desenvolvido pelo 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o empenho e dedicação dos colaboradores da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, particularmente daqueles que dedicam ou dedicaram 

grande parte da sua vida à causa pública, deve ser motivo de reconhecimento e 

agradecimento público;-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o compromisso assumido em reunião camarária de 19 de 

novembro de 2018, de nos próximos anos homenagear, anualmente, os colaboradores 

que completem 30 anos de serviço; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere homenagear, no presente ano, no 

próximo dia 13 de dezembro, por ocasião da Festa de Natal, com atribuição da Medalha 

de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille, os colaboradores que completaram ou 

completam, este ano, 30 anos de serviço efetivo, nomeadamente, o funcionário: -----------  

 -------- Mário Lino Sousa Leal.” --------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  

 

 

 -------- (03/24) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: --------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1538, datada de 13 de novembro em curso, 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 o apoio solicitado foi enquadrado de acordo com o previsto 

pelo artigo 6º e 14º do mesmo regulamento; ------------------------------------------------------  

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

Fundo de Emergência Social, que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição 

descrita em quadro anexo. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/24) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1541, datada de 13 de novembro corrente, 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 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 

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 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere aprovar e renovar a 
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atribuição dos apoios constantes de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de 

dezembro 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.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/24) PROPOSTA DE APOIO À CONFRARIA DO VINHO 

VERDELHO DOS BISCOITOS - COMEMORAÇÃO DO DIA EUROPEU DO 

ENOTURISMO 2019: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1532, datada de 12 de novembro corrente, do 

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

 -------- “Considerando que a Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos solicitou apoio 

para a organização da comemoração do Dia Europeu do Enoturismo 2019; -----------------  

 -------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do artigo 33º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, aprovado pela Lei nº 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; -----------------------------------------------  

 -------- Considerando que este pedido será para fazer face às despesas inerentes da 

cerimónia, sobretudo com o aluguer de um autocarro e compra de vinho a produtores 

para o jantar vínico; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no 

valor de 500€ (quinhentos euros) à Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, 

mediante celebração de contrato-programa.” -----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente informou que a Câmara vai também assumir um estagiar L 

para a Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, a fim de esta desenvolver um 

projeto, tendo o Vereador Carlos Costa feito uma explanação do projeto em apreço. ------  

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

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

 

 

 -------- (06/24) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE SEGUNDO ADITAMENTO 

AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE €795.954,78: -------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1536, datada de 12 de novembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo até €795.954,78 (setecentos e 

noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos) 

destinado a financiar os seguintes investimentos: ------------------------------------------------  

 -------- a) Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável - €97.133,51 (noventa e 

sete mil, cento e trinta e três euros e cinquenta e um cêntimos); -------------------------------  

 -------- b) Parque Empresarial das Lajes - €601.143,43 (seiscentos e um mil, cento e 

quarenta e três euros e quarenta e três cêntimos); ------------------------------------------------  
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 -------- c) Eixo Pedonal e Ciclovia - €97.677,84 (noventa e sete mil, seiscentos e setenta 

e sete euros e oitenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal aprovou as cláusulas contratuais a 08-10-2018 e o 

aditamento ao contrato a 11-03-2019. -------------------------------------------------------------  

 -------- O contrato e o aditamento foram visados pelo Tribunal de Contas a 04-09-2019. -  

 -------- Considerando que o Banco solicitou um segundo aditamento ao contrato, 

alterando a redação do n.º 2 da cláusula sexta, no sentido de precisar que, findo o 

período de carência, o capital e demais juros serão pagos em 216 prestações mensais, e 

não 240 como previsto na redação atual, uma vez que as 240 prestações incluem o 

período de carência; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a aprovação do aditamento que se junta em 

anexo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezanove horas, pelo 

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


