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ATA Nº 23 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges --------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, na Academia 

de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, desta Cidade, 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, 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 justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu nota que o voto antecipado 

em mobilidade no concelho da Praia da Vitória, que decorreu no Auditório do Ramo 

Grande, funcionou muito bem, quer em termos de organização interna dos serviços 

camarários, quer em termos da participação dos eleitores. -------------------------------------  
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 -------- Relativamente ao Outono Vivo, o senhor Presidente deu conhecimento que o 

mesmo tem o seu início na próxima sexta-feira, e cujo programa, embora mais reduzido 

em comparação com o habitual, já foi anunciado. -----------------------------------------------   

 -------- Referiu ainda que, caso seja possível cumprir o programa do Outono Vivo até ao 

último dia, dependendo da evolução da situação epidemiológica, será a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória a realizar o maior, senão o melhor, evento cultural do ano 

de dois mil e vinte, nos Açores. ---------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Informou ainda que já foi definido o calendário, até ao final do ano, das 

“Presidências Abertas” às freguesias do concelho em falta, caso a situação 

epidemiológica também o permita. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- No âmbito do voto antecipado em mobilidade a Vereadora Cláudia Martins 

questionou quantas pessoas votaram nessa situação, tendo o senhor Presidente 

respondido que, na Praia da Vitória, oitenta e sete eleitores manifestaram essa intenção, 

tendo votado setenta e dois eleitores. --------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que aquando da última reunião de câmara, 

realizada na freguesia das Fontinhas, foi dito que ia avançar rapidamente a asfaltagem 

do Caminho do Joaquim Alves, mas a verdade é que, passadas três semanas, essa obra 

nem começou. Assim sendo, questionou o que se está a passar com essa obra, uma vez 

que está adjudicada. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que quando a Câmara 

Municipal diz que a obra avançará rapidamente, isso significa que é dentro dos prazos 

contratuais, sendo que, neste momento, o prazo decorre contra o empreiteiro, pelo que o 

importante é o empreiteiro corresponder à data da conclusão dos trabalhos. ----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Câmara sabe qual o motivo do 

empreiteiro ainda não ter avançado com a obra, tendo o senhor Presidente respondido 

que, para todos os efeitos, o empreiteiro, neste momento, está a cumprir com o prazo, e 

o que importa é que no fim do prazo contratado o empreiteiro tenha a obra concluída. 

No entanto, presume que o empreiteiro vá cumprir com os prazos. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o importante, nesta situação, é resolver o 

problema, porquanto o inverno aproxima-se e aquele arruamento tornou-se, 

praticamente, uma ribeira. Prosseguiu referindo que apesar de compreender a resposta, 

politicamente correta, do senhor Presidente, a verdade é que é necessário dar resposta às 

pessoas, pelo que é importante perceber, junto do empreiteiro, o que é que está a 

acontecer, para que daqui a pouco tempo não se esteja perante um problema que se vai 

arrastar por mais quatro ou cinco meses. ----------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a outro assunto, igualmente abordado na reunião de câmara 

realizada na freguesia das Fontinhas, designadamente, as infiltrações na escola daquela 

localidade, o Vereador Rui Espínola referiu que, pelo que tem conhecimento, nada foi 
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feito para resolver essa questão, e perguntou para quando é que está prevista uma 

intervenção para a resolução desse problema. ----------------------------------------------------  

 -------- Quanto à escola das Fontinhas, bem como às restantes escolas, o senhor 

Presidente respondeu que a Câmara Municipal tem vindo a intervir, de acordo com 

aquilo que é o cronograma e com a articulação que é feita junto da comunidade escolar. -  

 -------- Continuou dizendo que a Câmara vai mantendo aquele que é o calendário e a 

expetativa no reinício do ano letivo que, naquilo que concerne ao concelho da Praia da 

Vitória, tem sido, francamente, positivo o regresso às aulas. -----------------------------------  

 -------- Quanto à questão da Canada do Joaquim Alves o senhor Presidente disse que a 

resposta que é dada às pessoas é que a Câmara Municipal avançou com uma 

empreitada, adjudicou um contrato e está a fiscalizar esse contrato. Se o empreiteiro está 

a incorrer em algum incumprimento desse contrato, para já, o executivo não tem 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 --------  Portanto, até ao termo desse prazo, a Câmara Municipal acredita, naturalmente, 

com a boa-fé, que é típica dos contratos públicos e mesmo dos contratos entre privados, 

que a contraparte está a cumprir com o contrato. -------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à resposta sobre a situação da escola das Fontinhas, o Vereador 

Rui Espínola disse que a resposta do senhor Presidente foi zero, ou seja, o senhor 

Presidente não concretizou, rigorosamente, nada sobre esse assunto. -------------------------  

 -------- Ainda sobre essa situação referiu que o senhor Presidente não disse em que dia 

seria feita essa intervenção, designadamente, na questão das infiltrações, sendo que 

essas infiltrações podem prejudicar uma estrutura inteira, pelo que é necessário resolver 

o problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos empreiteiros esclareceu que o que disse foi que era necessário 

perceber qual o motivo do empreiteiro de ainda não ter começado essa obra, atendendo 

a que é uma obra que afeta, claramente, a vida das pessoas. Para além disso o senhor 

Presidente prometeu, em reunião de câmara, que se iria resolver a situação, com a maior 

brevidade possível, e logo que se acabasse a vala, a Câmara estaria em condições de 

começar a intervencionar na estrada. Efetivamente já se passarem de três semanas/um 

mês da vala estar concluída e a obra nem começou. Face a essa situação, é que 

questionou o motivo pelo qual a empresa ainda não tinha começado a obra, atendendo a 

que é urgente resolver esse problema. -------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que o que o Vereador Rui Espínola disse, nas 

suas palavras, foi tal e qual o que havia sido dito em reunião de câmara, e aquilo que 

está a acontecer, ou seja, que mal terminasse a questão da vala, a Câmara Municipal 

estava pronta para asfaltar a via. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que tudo o que vai para além daquilo que seja o adjudicado e 

aquilo que está contratado, não é a Câmara Municipal, nem o seu Presidente, nem os 

Vereadores, que têm poder para o fazer, legalmente, nem o contrário, sendo que, neste 

momento, o que está em causa é o cumprimento dos prazos por parte do empreiteiro. ----  

 -------- Salientou ainda que o executivo acredita e tem confiança que as empresas vão 

cumprir com a sua quota-parte, caso não o façam terão de o justificar. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quando é que esta obra foi adjudicada e qual 

é o prazo de execução, tendo o senhor Presidente respondido que vai colher essa 
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informação para, posteriormente, ser remetida aos Vereadores do Partido Social 

Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/23) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DA VEREADORA RAQUEL 

LEMOS BORGES: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 13 de outubro em curso, de Raquel Lemos Borges, 

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 19 de outubro de 2020, por motivo de férias. --------------  

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

 

 

 -------- (02/23) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 1 de outubro em curso, do Sr. Presidente da Câmara 

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

termos da legislação em vigor, o gozo de 1 dia de férias, no dia 6 de outubro. --------------  

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

 

 

 -------- (03/23) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de outubro corrente, do Sr. Presidente da Câmara 

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

termos da legislação em vigor, o gozo de 3 dias de férias, nos dia 12, 14 e 15 de 

outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/23) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de outubro em curso, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando, nos 
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termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores 

alterações, o gozo de 1 dia de férias, no dia 14 de outubro. ------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/23) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 13 de outubro em curso, de Raquel Lemos Borges, 

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

com posteriores alterações, o gozo de 5 dias de férias, de 19 a 23 de outubro de 2020.----  

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

 

 

 -------- (06/23) “EXECUÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS LAJES” – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1209, datada de 9 de outubro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que, no concelho da Praia da Vitória existe uma lacuna no que se 

refere a zonas dotadas de condições para implantação de novas empresas; ------------------  

 -------- Considerando que, o Plano Diretor Municipal da Praia da Vitória, indica que a 

zona do Lajedo na vila das Lajes reúne condições para criação de uma zona industrial; --  

 -------- Considerando que foi efetuado um projeto de execução de um Parque 

Empresarial para a vila das Lajes prevendo a criação de 37 lotes destinados a indústrias 

e armazéns; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os nossos serviços não possuem equipamento nem mão-de-

obra habilitada a executar este tipo de trabalho; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a estimativa orçamental para realização destes trabalhos é de 

1.635.564,34 €, acrescido de IVA, totalizando 1.700.986,91 €; -------------------------------  

 -------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Que estes trabalhos sejam executados em regime de empreitada, adotando-se 

o procedimento por concurso público; -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Que sejam aprovados os documentos que compõem o processo, 

nomeadamente o caderno de encargos, programa de procedimentos, projeto, plano de 

segurança e saúde, plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

mapa de trabalhos e orçamento; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Que seja nomeado um Júri para a condução dos procedimentos para 

formação do contrato, de acordo com o n.º 1 do artigo 67 do Código da Contratação 

Pública, propondo-se a seguinte composição: ----------------------------------------------------  

 -------- Manuel Adriano Ortiz -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Maura Andreia Aguiar ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Virgínia Barcelos Faria ----------------------------------------------------------------------  

 -------- José Carlos Silva (suplente) ----------------------------------------------------------------  

 -------- Vanda Laurémia Aguiar (suplente). -------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Que seja autorizada a abertura do concurso. -----------------------------------------  
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 -------- 5 – Que seja autorizada a despesa, que será distribuída pelos anos de 2021 e 

2022, atendendo a que o prazo previsto para realização da empreitada seja de 540 dias.”-  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente referiu que este é um momento 

histórico, considerando que o Parque Empresarial das Lajes está previsto, pelo menos 

mediante o documento mais antigo existente na Câmara Municipal, desde mil 

novecentos e oitenta e seis. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à aquisição de terrenos o senhor Presidente informou que 

decorre a bom ritmo, congratulando a Divisão Administrativa e Jurídica pelo trabalho 

realizado nesse âmbito. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o Partido Social Democrata congratula-se 

com este projeto, que é um projeto importante para a vila da Lajes, para o concelho da 

Praia da Vitória, para além de ser, efetivamente, um projeto necessário, atendendo a que 

o concelho necessita da fixação de empresas, em diversas áreas, sendo que este projeto 

abre espaço para a fixação dessas empresas e isso é fundamental, dado a procura desses 

espaços. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida questionou qual a percentagem, aproximada, de terrenos que já estão 

adquiridos, a fim de se perceber a evolução do Parque, tendo a Chefe da Divisão 

Administrativa e Jurídica, Dr.ª Conceição Lima, respondido que não podia precisar o 

número exato mas que deveriam estar adquiridos, praticamente, metade dos terrenos e 

que os processos de aquisição continuavam a decorrer. -----------------------------------------  

 -------- A senhora Chefe da Divisão referiu ainda que poderia enviar um mapa com a 

identificação dos terrenos já adquiridos e os que faltam adquirir, tendo o senhor 

Presidente concordado que fosse enviada essa informação. ------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/23) “EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA 

MURALHA” – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - PROPOSTA: --------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/937, datada de 13 de outubro corrente, do Sr. 

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

 -------- “A empresa TREPA – Construção Civil, Ld.ª, a quem foi adjudicada a 

empreitada de “Conservação e Reabilitação da Muralha da Praia da Vitória”, solicita 

uma prorrogação de prazo de 4 meses para conclusão dos trabalhos, passando a 

conclusão da obra para 16 de fevereiro de 2021. -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, conforme refere o empreiteiro, os trabalhos atravessaram 

todo o período de confinamento em que devido ao distanciamento exigido o número de 

trabalhadores teve de ser reduzido; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda que durante este período se registaram vários dias de chuva 

que obrigaram à suspensão dos trabalhos; ---------------------------------------------------------  

 -------- Por se considerar que os motivos apontados pelo empreiteiro são razoáveis, 

propõe-se que seja aprovado o pedido de prorrogação apresentado pela TREPA.” ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quais são os eventuais custos, para a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, dessa prorrogação, ao que o senhor Presidente 
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respondeu que não há qualquer custo acessível exato, aliás está vertido na própria 

proposta, sendo que a questão é, única e simplesmente, a prorrogação do prazo. -----------  

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

 

 

 -------- (08/23) PROPOSTA - REUNIÕES ORDINÁRIAS PÚBLICAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 

DEZEMBRO DE 2020: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1286, datada de 13 de outubro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as “presidências abertas” às freguesias e vila do concelho 

ficaram suspensas face às ações e medidas de prevenção adotadas e ao desenvolvimento 

da pandemia de Coronavírus/COVID-19; ---------------------------------------------------------  

Considerando a intenção de retomar as “presidências abertas” estando ainda em falta 

cinco freguesias e a vila, propõe-se a realização das seguintes reuniões ordinárias 

pública nos meses de outubro, novembro e dezembro: ------------------------------------------  

 -------- Dia 26 de outubro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia do Porto Martins, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo do Porto 

Martins, Largo Comendador Pamplona, nos termos do artigo 14.º do Regimento da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, em conjugação com os artigos 40.º e 49.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 2 de novembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia das Quatro Ribeiras, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo das Quatro 

Ribeiras, Ao Cruzeiro, nos termos do artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, em conjugação com o artigo 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 16 de novembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia de Santa Cruz, pelas 19 horas, nos termos do artigo 14.º do Regimento da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, em conjugação com o artigo 49.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 30 de novembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia de São Brás, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo, Rua Padre Alfredo, 

nos termos do artigo 40.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

 -------- Dia 7 de dezembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na vila 

das Lajes, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo das Lajes, Rua Padre Lourenço 

Ávila, nos termos do artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória, em conjugação com os artigos 40.º e 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 14 de dezembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia da Vila Nova, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo, À Praça, nos 

termos do artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em 

conjugação com o artigo 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------  
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 -------- Dia 28 de dezembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, pelas 14 horas, Rua Serpa Pinto, 

nos termos do artigo 40.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” ---------------------------  

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

 

 

 -------- (09/23) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1215, datada de 13 de outubro 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 requerimentos de renovação do 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 todos os critérios 

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

 -------- 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 da Praia da Vitória delibere 

aprovar a renovação automática dos apoios às rendas constantes de quadro em anexo, 

com efeitos a partir do dia 1 de novembro de 2020. ---------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/23) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1285, datada de 13 de outubro 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 
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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 os critérios de 

atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido em atenção os critérios 

de prioridade definidos no artigo 8º; ---------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 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 ao abrigo do disposto nos artigos 5º do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o artigo 4º, 

nº 2, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar a atribuição dos 

apoios constantes de quadro em anexo, com efeito a partir do dia 1 de novembro de 

2020. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (11/23) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: ---------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1288, datada de 14 de outubro em curso, do 

Vereador em Regime de Substituição, Dr. Tiago Ormonde, 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 pelos artigos 6º, 8º e 14º do mesmo regulamento; -------------------------------------  

 -------- Nos termos do despacho n.º I-CMPV/2020/454 o Vereador com Competência 

Delegada autoriza o apoio constante do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 

de novembro de 2020, pelo que remete à reunião de Câmara para ratificação. --------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se, neste momento, a Câmara ainda 

dispõe de algum valor para este tipo de apoio, tendo o senhor Presidente respondido 
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afirmativamente e acrescentado que a previsão para o próximo ano é aumentar a verba 

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

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

 

 

 -------- (12/23) REVOGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/DESP/2020 - PEDIDO DE 

APOIO PARA ESTE KARATÉ CLUB - LIMPEZA DO PAVILHÃO DE VILA 

NOVA - PROPOSTA: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1249, datada de 12 de outubro corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que as instalações desportivas na Praia da Vitória tem assumido 

um papel decisivo na promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no 

Concelho, garantindo assim, a existência de um elemento de extrema importância para a 

valorização da qualidade de vida da população; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando a proposta I-CMPV/2020/175, aprovada em reunião de Câmara de 

10 de fevereiro de 2020, relativa à gestão, manutenção e conservação dos pavilhões 

desportivos do Concelho, no âmbito de um processo de cooperação entre a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória e várias entidades designadas para o efeito; ------------------  

 -------- Considerando que a referida proposta define, até 31 de dezembro de 2020, a 

atribuição de um valor mensal a cada uma das entidades designadas e considerando que 

o respetivo contrato-programa contratualiza os compromissos definidos para ambos os 

outorgantes; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a entidade responsável pelo controlo, manutenção e 

conservação do Pavilhão da Vila Nova, no termos definidos no contrato-programa n.º 

40/DESP/2020, manifestou a necessidade de revogar o protocolo, dada a 

impossibilidade de continuar a cumprir com os requisitos definidos e em virtude de 

outras obrigações assumidas ao longo do período de vigência do protocolo; ----------------  

 -------- Proponho a revogação por mútuo acordo do contrato programa nº 

40/DESP/2020, assim como nos termos do disposto na alínea u), do nº1 do artigo 33.º 

da Lei Nº 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição no valor de 200€ (duzentos euros) no 

mês de novembro e o valor de 200€ (duzentos euros) no mês de dezembro para 

controlo, manutenção e conservação do Pavilhão da Vila Nova à ESTE KARATÉ 

CLUBE, conforme minuta em anexo.” ------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (13/23) PROPOSTA – APOIO - IMPOSTO DE SELO - BALDIOS DE SÃO 

BRÁS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1290, datada de 14 de outubro corrente, do Vereador 

em Exercício da Presidência, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: -------------------------  

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio à Legalização de Edificações na 

Freguesia de São Brás, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 5 de novembro de 

2018 e na Assembleia Municipal de 16 de Novembro de 2018, e publicado em Diário da 

República a 4 de dezembro de 2018 com aviso n.º 17982/2018; ------------------------------  
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 -------- Considerando que os pressupostos da aprovação do Regulamento de Apoio à 

Legalização de Edificação na Freguesia de São Brás se alicerçam na promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

freguesias, particularmente, as residentes no aglomerado de edificações construídas 

ilegalmente e totalmente concluídas na Canada do Baldio, Freguesia de São Brás; --------  

 -------- Considerando que o referido Regulamento confere à Câmara Municipal da Praia 

da Vitória, no âmbito das suas atribuições, um conjunto de medidas destinadas a apoiar 

a legalização dessas habitações, assim como, a apreciação de assuntos no âmbito do 

definido no Regulamento; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem vindo, desde a 

data da publicação do Regulamento a realizar as diligências necessárias para a 

regularização do aglomerado de edificações ilegais; --------------------------------------------  

 -------- Considerando que a fragilidade económica e social dos proprietários os impede 

de, por si só, regularizar a situação de ilegalidade em que se encontram, nomeadamente, 

concretizar o direito de propriedade. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para que se alcance tal desiderato é imperativo proceder-se ao 

pagamento de imposto de selo, correspondente a 10% do valor patrimonial do imóvel; ---  

 -------- Considerando o disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, propõe-se que se delibere: ----------------------------------------------------  

 -------- a) Apoiar, no montante supra referido, cada um dos casos alvo da regularização 

em questão; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Apoiar, no montante de 2.591.54€ (dois mil quinhentos e noventa e um euros 

e cinquenta e quatro cêntimos), o Sr. Manuel Fernando Vieira Antunes, morador na Rua 

do Baldio, NIF 168768895, cujo Processo apenas se encontra pendente da liquidação 

deste montante, e cujo Contrato Programa se anexa.” -------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

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