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ATA Nº 26 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

 

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

 

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

Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos 

Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel da 

Silva Borges, em substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa e Rui Miguel Mendes 

Espínola. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 19H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos dezasseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na 

Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira, sita no Caminho de 

São João, n.º 66, Casa da Ribeira, nesta Cidade, reuniu a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os 

Vereadores Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui 

Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel da Silva Borges, 

em substituição de 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 DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta reunião mensal da Câmara, pública, nos 

termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal e de acordo com 

a deliberação camarária de 19 de outubro de 2020, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do público, agradeceu ao senhor Presidente da Direção da Associação 

Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira, pela disponibilidade das 

instalações e à Junta de Freguesia de Santa Cruz e, no âmbito da presidência aberta a 

Sana Cruz, perguntou se alguém pretendia colocar alguma questão. --------------------------  

 -------- O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Sr. António Borges, 

agradeceu à Câmara Municipal pela visita à freguesia de Santa Cruz, pela terceira vez, e 

referiu que esta descentralização é importante para a união da freguesia de Santa Cruz. --  

 -------- Prosseguiu dizendo que o dia de hoje, que começou pelas nove horas, é 

demonstrativo da dinâmica da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, dando como 

exemplos, designadamente, a intervenção na rede viária; o Miradouro da Má Merenda; 

o parque canino e o parque de Santa Cruz.  -------------------------------------------------------  

 -------- Realçou a importância do apoio da Câmara Municipal, alegando que a Junta de 

Freguesia não tem capacidade suficiente para executar todos esses projetos, e terminou 

referindo que o objetivo é que estejam concluídos até ao mês de outubro do próximo 

ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu nota do modo como 

decorreu o dia da “Presidência aberta” na freguesia de Santa Cruz, destacando que a 

visita teve o seu início em Santa Rita com a visita às obras da Praia Ambiente, 

nomeadamente no Bairro Americano de Santa Rita, e também ao Bairro de São Pedro. --  

 -------- Referiu também que no Bairro Americano de Santa Rita está a decorrer a 

empreitada, e relativamente ao Bairro de São Pedro está a ser preparado o caderno de 

encargos para o lançamento de uma empreitada para a reabilitação daquelas casas, no 

valor de cento e cinquenta mil euros, valor esse que faz parte do empréstimo que já foi 

aprovado na Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Disse que visitaram também a horta comunitária, que se encontra com uma boa 

produção, o que permite constatar que está a ser um fator importante naquela zona de 

Santa Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que estiveram na Casa da Ribeira e no Vale Farto, locais 

onde se encontram duas das principais vias que fazem parte dos investimentos na rede 

viária, no âmbito dos concursos que serão lançados até ao final deste ano, sendo que 

grande parte desse investimento será em Santa Cruz, designadamente nesse dois locais, 

que se encontram em mau estado e a necessitar de intervenção. -------------------------------  

 -------- Para além disso também estiveram a tomar conhecimento de vários projetos que 

a Junta de Freguesia está a desenvolver, nomeadamente, o Miradouro da Má Merenda, o 

parque canino, e o parque lúdico que será instalado junto ao estádio municipal. Estes 
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são três projetos que a Junta de Freguesia está a desenvolver e que, pediu apoio 

diferenciado, em espécie ou técnico, à Câmara Municipal. -------------------------------------  

 -------- Relativamente às audiências destacou que, na sua grande maioria, foram as 

associações que solicitaram audiências, pelo que o executivo é que se deslocou aos 

locais, nomeadamente, ao Império do Rossio, ao Centro Social do Juncal, à Associação 

Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira e à Igreja de Santa Luzia, sendo 

que todos os projetos apresentados têm por base a candidatura ao Regulamento 

Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, ou então candidaturas, que já foram feitas e 

encontram-se para aprovação.---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Referiu que também estiveram com a Filarmónica União Praiense, no mesmo 

âmbito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu informando que estiveram no Império da Caridade, nas Figueiras do 

Paim, na apresentação do roteiro dos impérios do concelho, bem como na assinatura de 

um protocolo que tem uma abrangência variável, mas que, no essencial, consiste em 

colocar o Império da Caridade como o polo agregador desse roteiro, na medida em que 

é dos mais visíveis e visitáveis do concelho. Assim sendo, este protocolo visa, à 

semelhança do que tem sido feito com a Igreja Matriz e com a Igreja da Misericórdia, 

que a Câmara ceda um colaborador para que o espaço se encontre aberto. ------------------  

 -------- Disse também que o roteiro vai ser disponibilizado a todos os impérios. -----------  

 -------- Referiu ainda que a Câmara Municipal, este ano, fruto daquilo que é a realidade 

do setor do turismo, tem recebido muitos pedidos de estágios na área do turismo, porém, 

como a Câmara não tem capacidade para receber todas essas pessoas, tem feito 

parcerias com outras entidades para as colocar. --------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou qual é a logística dessa situação do 

Império, tendo o senhor Presidente respondido que o Império terá um horário para estar 

aberto ao público. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se os restantes impérios também vão ter 

um horário para serem visitados, ao que o senhor Presidente respondeu que só o Império 

da Caridade é que terá esse horário, no entanto, esse será um fator em crescimento, 

sendo que a ideia é dar a informação de como é o interior de um império, pelo que não é 

necessário visitar o interior de todos os impérios, para além de que é impossível, com o 

número de impérios existentes no concelho, garantir a abertura de todos eles. --------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o senhor Presidente referiu que o que vai ser feito, e o 

que algumas freguesias têm feito, em parceria também com as empresas de animação 

turística, consiste em ter os contatos das pessoas responsáveis pelos impérios, para 

quando um grupo de turistas pretender visitar todos os impérios, com rapidez e 

agilidade, se possa fazer essa visitação.  -----------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que pode parecer estranho surgir agora este roteiro dos 

impérios, numa altura que o turismo está parado, mas como a equipa de turismo do 

Município tem a sua atividade diminuída, na medida em que não há turistas para 

acompanhar nas visitas, sobra tempo para fazer aquilo que é fundamental neste ano, ou 

seja, a preparação e organização de produto. Assim, está a ser revisto muito trabalho 

que já existe e espera-se que, nos próximos tempos, também sejam apresentadas coisas 

novas.  
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 -------- De seguida deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. -------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins interveio cumprimentando os presentes e 

agradecendo o acolhimento na freguesia de Santa Cruz. ----------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão do roteiro disse que, obviamente, o momento é 

discutível, independentemente, da explicação do senhor Presidente, no entanto, para os 

Vereadores do Partido Social Democrata é uma satisfação, uma vez que também era 

uma proposta defendida pelo PSD. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda dentro da lógica de valorização do património cultural, histórico e 

religioso, neste caso quanto à questão dos impérios, referiu que uma vez que se vive 

num momento complicado, também para estas entidades, que, neste momento, não têm 

receitas, questionou qual é a disponibilidade da Câmara Municipal para ir mais além e 

isentar os impérios, pelo menos durante um período de tempo significativo, da taxa de 

resíduos da Praia Ambiente, tendo em consideração que, neste momento, não têm 

receitas para fazer face a esta despesa. -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente respondeu que a mesma já está 

incluída no orçamento para dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, ainda sobre a freguesia de Santa Cruz, referiu que 

foram abordados relativamente à questão de uma vala aberta perto do Centro Social do 

Juncal, em que há moradores que não percebem o que é que se passa naquela situação, 

tendo em conta que isso aconteceu há uma semana atrás e, entretanto, ninguém 

trabalhou naquele local durante a semana, sendo que algumas pessoas estão impedidas 

de entrar nas suas garagens. Assim, questionou o que se passa naquela local e qual é a 

intervenção que está a ser feita. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que estiveram nesse local, sendo que ninguém 

falou nessa questão dos acessos, até porque tem ideia de que os acessos estão todos 

garantidos, contudo pode haver alguma situação pontual. --------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou o que é que está a ser feito nesse local, 

tendo o senhor Presidente respondido que é a ligação ao reservatório da Praia Ambiente.  

 -------- Ainda sobre esta situação a Vereadora Cláudia Martins perguntou para quando é 

que se prevê a conclusão da intervenção, ao que a Vereador Raquel Borges respondeu 

que incluindo o asfalto, em princípio, daqui a duas semanas. ----------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se o projeto do acesso à Santa do 

Facho tem a ver com o projeto de arranjo da escadaria, que estava previsto, tendo o 

senhor Presidente respondido que o projeto em causa tem a ver com o miradouro para o 

lado de trás da imagem. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou o ponto de situação do projeto de 

arranjo da escadaria, ao que o senhor Presidente respondeu que o mesmo está incluído 

na candidatura ao EEA Grants, que, nesta altura, se encontra em análise, sendo que já 

foram solicitados alguns esclarecimentos e o objetivo é, até ao final do ano, haver uma 

resposta a todas as candidaturas. --------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou qual o ponto de situação do processo de 

passagem da escola do Areeiro, nas Fontinhas, para a Junta de Freguesia, considerando 

que a Junta de Freguesia tem alguns projetos, em mente, e aguarda por essa decisão, 

tendo o senhor Presidente respondido que, conforme foi dito, na altura, ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, ficou de se ver essa questão no Setor de Património do 

Município, porquanto havia a dúvida se já havia passado para a Junta de Freguesia, ou 

não. Porém, isso também não impede o andamento de qualquer projeto relativamente à 

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

 

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que foram abordados por um morador da 

habitação que se encontra abaixo da via rápida, na freguesia de São Brás, que lhes disse 

que na altura do inverno, e sempre que há cheias, a mesma é afetada. ------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, neste momento, está a ser feita uma bacia de retenção 

da parte a montante da ribeira, porém aquele morador entende que aquela bacia de 

retenção não vai resolver o problema. Assim, perguntou qual é a solução que a Câmara 

tem para resolver a questão, apesar de o problema surgir de uma obra das Obras 

Públicas, com a construção da via rápida, e se estão expetantes que aquele sumidouro  

resolva o problema, e caso não resolva, se estão a ponderar outra solução. ------------------  

 -------- Relativamente à bacia de retenção o senhor Presidente respondeu que é da 

responsabilidade das Obras Públicas, portanto as Obras Públicas é que estão a executar 

essa empreitada, a Câmara Municipal teve conhecimento da mesma e acompanha a sua 

execução, mas o trabalho técnico do levantamento foi feito pelas Obras Públicas e pela 

Direção Regional do Ambiente. No entanto, acredita que aquelas entidades devem saber 

o que é que estão a fazer e que se vai resolver a situação. --------------------------------------  

 -------- Quanto à situação das duas moradias que se encontram do lado de baixo da via 

rápida, no sentido Fontinhas/São Brás, disse que apesar de não ter falado desse assunto 

com o atual Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, esteve com o anterior 

Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, em São Miguel, numa reunião com a 

senhora Secretária Regional das Obras Públicas e com a senhora Secretária Regional da 

Solidariedade Social, em que face à demora do Governo Regional em resolver o 

assunto, tendo em conta que a responsabilidade é do Governo Regional, numa tentativa 

de resolver aquele assunto, apresentaram a seguinte solução: a Câmara Municipal está 

disponível para adquirir um terreno, bem como para fazer o projeto, e o Governo teria 

de fazer uma permuta para ficar com aquelas casas, adquirindo as mesmas aos 

proprietários, e construindo casas novas no terreno que a Câmara Municipal adquirisse. -  

 -------- Prosseguiu dizendo que como não voltou a falar desse processo com o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, provavelmente no âmbito da próxima 

“Presidência aberta”, à freguesia de São Brás, vão abordar esta questão. Para além disso 

também não sabe se a solução terá o mesmo consenso dos novos titulares das pastas das 

Obras Públicas e da Solidariedade Social.---------------------------------------------------------   

 -------- No que concerne às preocupações disse que a Câmara também tem esses casos 

devidamente sinalizados, como também tem outro caso sinalizado nas Fontinhas, na 

Ribeira do Marques, sendo que o critério é, sempre que é emitido um alerta para 
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grandes chuvadas, nomeadamente, no caso do alerta vermelho para chuva, retirar as 

pessoas dessas casas, critério esse que se vai manter. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que, apesar da solução pensada pela Câmara, 

deveriam envolver os proprietários e tentar explicar qual é a solução que estão a tentar 

encontrar para o problema. --------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à intervenção na Rua Joaquim Alves o Vereador Tiago Borges 

questionou o ponto de situação, considerando que faltava a questão da asfaltagem, tendo 

o senhor Presidente respondido que meia faixa já está asfaltada. ------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/26) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI MIGUEL MENDES ESPÍNOLA: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 16 de novembro do ano em curso, de Rui Miguel 

Mendes Espínola, 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 16 de novembro de 2020, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/26) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 10 de novembro em curso, 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 16 de novembro de 2020, por motivo 

de férias, 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/26) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 27 de outubro findo, 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 5 dias de férias, no período de 9 a 13 de 

novembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/26) PEDIDO DE PARECER – JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO SNACK BAR ROSA, SITO NA ESTRADA 25 DE 

ABRIL: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2020/661, datado de 2 de julho último, do Gabinete do 

Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao abrigo da alínea 

a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer relativo à 

conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Snack Bar Rosa, sito 

na Estrada 25 de Abril, n.º 352, freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, 

requerido por Rosa Maria Fagundes Veríssimo, designadamente no que se refere à 

proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do 

artigo 11º do DLR 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 proximidades deste estabelecimento comercial, não existe qualquer edifício 

escolar, não se vendo inconveniente em autorizar o licenciamento da prática de jogos 

lícitos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 6 de julho último, 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/2020/579, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (05/26) PEDIDO DE PARECER – JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO CAFÉ MOSCATEL: ------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2020/1112, datado de 21 de outubro findo, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento 

Café Moscatel, sito na Rua dos Remédios, n.º 127-129, freguesia das Lajes, concelho da 

Praia da Vitória, requerido por Filipe Miguel Moscatel Machado, designadamente no 
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que se refere à proximidade de estabelecimentos de 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: -------------------------------------  

 -------- “Não existindo nas proximidades deste "café" qualquer estabelecimento de 

ensino, não vemos inconveniente no licenciamento da prática de jogos lícitos.” -----------  

 -------- Por despacho datado de 27 de outubro findo, do Vereador com competência 

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

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

CMPV/2020/1001, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (06/26) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE 

ANULAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1406, datada de 9 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 a deliberação em Reunião de Câmara no dia 12 de agosto de 2019 

para apoio em espécie no valor de 1.042,84€ (mil e quarenta e dois euros e oitenta e 

quatro cêntimos) a Luana Alexandra Garcia Martins; -------------------------------------------  

 -------- Considerando que, no cumprimento do contrato-programa nº166/FES/2019 não 

foi necessário realizar a despesa prevista no valor de 654,90€ (seiscentos e cinquenta e 

quatro euros e noventa cêntimos), referente a aquisição de porta em alumínio; -------------  

 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a anulação da requisição 

1047/2019, no valor de 654,90€, ao fornecedor Alumínios Maciel, bem como o 

respetivo cabimento e compromisso.” -------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/26) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: ---------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1390, datada de 9 de novembro em curso, do 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------  
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 -------- “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 dezembro 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 Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 

 -------- (08/26) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO 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/2020/1405, datada de 9 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 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 dos apoios às rendas constantes de quadro em anexo, com efeitos a 

partir do dia 1 de dezembro de 2020. --------------------------------------------------------------  
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 -------- 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. ------  

 

 

 -------- (09/26) 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/2020/1404, datada de 9 de novembro 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 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 foram tidos em consideração 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 dezembro 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. --------  

 

 

 -------- (10/26) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: --------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1435, datada de 10 de novembro em curso, do Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ------------------------  

 -------- “Considerando que as ações das associações no desenvolvimento das freguesias 

e Vila do concelho da Praia da Vitória é um fator de enorme importância, sendo atores 
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efetivos de progresso e dinamização social, cultural, desportiva, patrimonial e 

comunitária; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na Praia da 

Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1514/2020, de 29 de janeiro de 2020; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os apoios deliberados em conformidade com a proposta N. 

I/2020/610, de 27 de maio de 2020, aprovada pela Câmara Municipal da Praia da 

Vitória a 2 de junho de 2020;------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que no âmbito da pandemia de Coronavírus/COVID-19, foram 

emanadas um conjunto de recomendações pela Autoridade de Saúde Regional no que 

toca a medidas preventivas e de proteção a adotar com o intuito de evitar a 

disseminação do vírus COVID-19, que impossibilitaram a realização de diversas 

atividades previstas em 2020; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto nos artigos 7º, 10º e 11º do Regulamento Cooperar e 

Desenvolver na Praia da Vitória, e conforme o quadro resumo e o Relatório da 

Comissão de Análise das Candidaturas, anexos e parte integrante da presente proposta; --  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere o seguinte: -------------------------------  

 -------- a) Revogar os apoios deliberados no âmbito da proposta N. I/2020/610, 

especificamente: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ---i) Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira – Apoio para a realização do 

evento "I Jornadas de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, no valor de 1.000€; ----  

 -------- ---ii) Semana Cultural dos Biscoitos - SCL Associação – Apoio para a realização 

da Semana Cultural dos Biscoitos, no valor de 1.000€. -----------------------------------------  

 -------- b) Autorizar o aditamento ao objeto do apoio atribuído ao Grupo de Forcados 

Amadores do Ramo Grande, no valor de 5.000€, permitindo a inclusão de outras 

despesas correntes da atividade do grupo; ---------------------------------------------------------  

 -------- c) Nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio no valor total 

de 3.000.00€ (três mil euros), consubstanciado nos apoios definidos no quadro resumo 

e de acordo com a minuta de Contrato-Programa em anexo.” ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou a que se refere o aditamento ao objeto 

do apoio atribuído ao Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande, tendo o senhor 

Presidente respondido que tem a ver com o valor do seguro que cobria toda a época 

taurina, como o Grupo não teve toda a sua atividade da época taurina, ou seja, só 

fizeram pegas em três corridas, o valor remanescente é para aditar ao projeto de 

deslocação do Grupo ao Continente. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao ponto c) da proposta em causa o senhor Presidente explicou 

que no âmbito do Regulamento Cooperar e Desenvolver, existem as fases de 

candidatura para os projetos de grande impacto e depois para os projetos de pequeno 

impacto, sendo que as associações que não se candidatam aos projetos de grande 

impacto podem candidata-se, a qualquer altura do ano, aos projetos de pequeno 

impacto. Assim sendo, estas três associações, que não se tinham candidatado ao 
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Regulamento Cooperar e Desenvolver, apresentaram agora candidaturas no âmbito de 

projetos de pequeno impacto. -----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (11/26) PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE DESPESA COM OS 

EMOLUMENTOS DA ESCRITURA E DO REGISTO - PRÉDIO ALIENADO À 

SRA. ANA MARIA DA ROCHA MENESES, SITO NO LARGO DE SANTA 

RITA, Nº G-212, FREGUESIA DE SANTA CRUZ, CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1441, datada de 11 de novembro em curso, do 

Vereador em exercício da presidência, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: --------------  

 -------- “Considerando que foi deliberado em reunião de Câmara de 27/07/2020 alienar à 

Sra. Ana Maria da Rocha Meneses, o prédio sito no Largo de Santa Rita, nº G-212, 

freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, com a área de 185 m2, descrito 

na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o número 1813 e inscrito na 

respetiva matriz do Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 2804, pelo 

montante de € 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos euros); -------------------------------------  

 -------- Considerando que fazia parte do acordo entre as partes, que o Município da 

Praia da Vitória assumiria o pagamento dos emolumentos da escritura e do respetivo 

registo; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal delibere, assumir a despesa com os 

emolumentos da escritura e do registo no valor de 661,41€, a título de apoio, e aprovar a 

minuta do contrato programa, que se encontra em anexo à presente proposta.” -------------  

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

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

 

 

 -------- (12/26) RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO 

LETIVO DE 2020/2021 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE:-------------------------  

 -------- Presente a Ata da Comissão de Análise das candidaturas para renovação das 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2020/2021, datada de 6 de novembro em curso, do 

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

 -------- “Aos seis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, no 

edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise 

das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, para 

análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pela responsável pelo Serviço de Recursos Humanos e 

Qualidade, Anabela Gomes Vitorino Leal, pela Técnica Superior, Ana Catarina Leal 

Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses Martins. ------------------------  

 -------- De acordo com o artigo 11º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas 

de Estudo, as bolsas concedidas nos termos deste Regulamento serão anualmente 

renováveis, pelo mesmo montante, até à conclusão do respetivo curso, mediante 

requerimento do bolseiro, desde que as condições de atribuição se mantenham. -----------  
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 -------- Neste sentido, foi solicitado aos bolseiros do ano transato para fazerem prova de 

que continuam a reunir condições para usufruir da bolsa de estudo da Câmara Municipal 

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

 --------  Os bolseiros Sara Luísa Lourenço Sousa, Rute Marlene Andrade Pereira, 

Ricardo Alexandre Pais Areias, Bruno Alexandre Mendonça Carvalho, Cristiano 

Diogo Pereira Aguiar, Melissa Santos Vieira, Oriana Carolina Lima Sousa, 

Mariana Bettencourt Pinheiro, Daniela Sofia Machado Barros, Diana Filipa 

Oliveira Martins Neto, Lina Dinis Pinheiro e Alexandra Soares de Sousa 

terminaram os respetivos cursos, pelo que deixam de ser bolseiros. --------------------------  

 --------  Os bolseiros Josué Miguel Parreira Vieira, Simão Pedro Lopes da Silva e 

Angélica Parreira Vieira não transitaram de ano letivo, pelo que perdem o direito à 

bolsa nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 13º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Os bolseiros Pedro Silva André, Paulo Alexandre Cardoso Fagundes, Inês 

Isabel Pacheco Borges, Vanessa Filipa Areias Valente, Rita Alexandra Pacheco 

Borges, Rodrigo Afonso Toledo Branco, Vasco Vieira Cardoso, Sérgio Bruno 

Rocha Meneses, Beatriz Alexandra Vieira Rosa, Ana Margarida Martins da Silva, 

Marta Isabel Pamplona Garcia, Carlota Maria Borges Antunes, Cristiana 

Gonçalves Veríssimo e Paulo José Borges Rocha, declararam que mantinham as 

condições de atribuição da bolsa de estudo, tendo os mesmos comprovadamente 

transitado de ano, pelo que a Comissão propõe a renovação automática conforme 

estipula o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, ficando os bolseiros a 

receber anualmente conforme valores previsto no quadro anexo. -----------------------------  

 --------  A bolseira Magda Ávila Lopes, que deveria ter terminado o curso em junho de 

2020, apresentou um documento da respetiva Universidade em que é referido que a 

aluna Magda Silva Lopes está “ … inscrita na unidade curricular de Educação Clínica 

III no ano letivo de 2019/2020, que por motivo do estado de pandemia do covid-19, a 

frequência desta unidade curricular vai decorrer, excecionalmente, no 1º semestre do 

ano letivo de 2020/2021”. Verifica-se então que o curso, que tem uma componente 

prática só não foi concluído por determinação da Universidade que vai realizar a 

unidade curricular mais tarde. A bolseira refere ainda no email enviado que vai realizar 

o estágio “Educação Clínica III em Fisioterapia” na Clínica Rui Faria, em Aveiro, no 

período de 7 de setembro a 30 de outubro de 2020, enviando declaração comprovativa 

da referida Clínica. Assim sendo e pelos motivos acima expostos, a Comissão propõe 

que sejam concedidos mais dois meses de bolsa à bolseira Magda Silva Lopes, 

prevendo-se nesse caso a verba para a mesma, conforme quadro anexo.” -------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para renovação das bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2020/2021. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (13/26) CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO, SOB 

A FORMA DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO VALOR DE DOIS MILHÕES DE 

EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE O ANO DE 2021 - PROPOSTA: ------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1313, datada de 28 de outubro findo, do Vereador 

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

 -------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A sazonalidade de cobrança de receita regular municipal potencia 

desequilíbrios na gestão da tesouraria que importa salvaguardar; -----------------------------  

 -------- 2. O maior esforço de tesouraria da parte do Município relativamente ao 

processo de aquisição dos terrenos do Bairro de Santa Rita/Bairro dos Americanos; ------  

 -------- 3. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, prevê o financiamento bancário de curto prazo como 

instrumento para ocorrer a dificuldades de tesouraria; ------------------------------------------  

 -------- 4. O artigo 50º n.º 1, do referido diploma, estipula a obrigatoriedade do seu 

integral reembolso até ao final do exercício económico em que são contratados; ----------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) nº1 do artigo 19º da 

Resolução do Tribunal de Contas nº 14/2011 de 16 de agosto, delibere: ---------------------  

 -------- 1) A contração de financiamento de curto prazo, sob a forma de conta corrente, 

até ao valor de 2.000.000€ (dois milhões de euros) a movimentar durante o ano de 2021;  

 -------- 2) A seguinte comissão de abertura e análise das propostas: Carlos Rocha, 

Sandra Nunes, Ricardo Toste, Ana Aguiar (suplente), Manuela Nunes (suplente).” -------  

 -------- Quanto a este ponto e no âmbito do processo de Santa Rita, o senhor Presidente 

deu nota de que recebeu informação do senhor Ministro do Ambiente que o protocolo 

para a Câmara receber o resto do valor do ano passado, bem como o valor deste ano, já 

foi publicado em Diário da República, pelo que se aguarda, em breve, receber esse 

montante, sendo que o valor total desse protocolo é de um milhão e seiscentos mil 

euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que está a ser feito um esforço para se conseguir registar o 

loteamento ainda este ano, a fim de estar em condições para se começar a vender 

habitações, sejam elas vendidas aos proprietários, sejam elas vendidas ao Governo 

Regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/26) DIREÇÃO GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - 

CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA ESTUDOS COMPLEMENTARES NO 

ÂMBITO DOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL 

RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DA BASE DAS LAJES PELOS EUA – 

RELATÓRIO 308/2020 – PROSPEÇÃO GEOFÍSICA E CARACTERIZAÇÃO 

DA QUALIDADE DOS SOLOS JUNTO AO SITE 5001: ----------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º 6089, datado de 

9 de outubro findo, da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional, remetendo a este 

Município, no âmbito do contrato de cooperação em assunto, o Relatório n.º 308/2020 - 

Prospeção geofísica e caracterização da qualidade dos solos junto ao site 5001, 

elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). --------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram vinte 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: _________________________________________ 


