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ATA Nº 4 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

 

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 Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Rui 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, no 

edifício da Casa do Povo da Agualva, sito à Rua da Igreja, n.º 33, freguesia da Agualva, 

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 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 justificada a 

falta de comparência à 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 
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Presidente agradeceu ao senhor Presidente da Casa do Povo da Agualva pela 

disponibilidade das instalações. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- De seguida o senhor Presidente deu nota da agenda da “Presidência aberta” na 

freguesia da Agualva, destacando que iniciaram o dia na Alagoa da Fajãzinha, ou 

Lagoinha, ou Alagoa, nomes como também é conhecida, onde analisaram com a 

arquiteta o projeto que foi apresentado, recentemente, para aquele local.  -------------------   

 -------- Prosseguiu dizendo que posteriormente a essa visita reuniram com a nova 

direção da Sociedade Filarmónica, a qual tem um projeto de ampliação da sua sede, que 

é apoiado no âmbito do Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver, tendo o 

executivo apresentado o projeto de arquitetura da ampliação da sede, cujo objetivo é 

fazerem mais uma sala de apoio nos dias de Carnaval.  -----------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a ampliação referida esclareceu que a direção já tinha reunido com 

o executivo onde manifestou essa intenção, no entanto ainda não tinham o projeto de 

arquitetura, pelo que foram disponibilizados os serviços municipais para o efeito. 

Assim, com o projeto de arquitetura a Sociedade já pode iniciar o processo de 

licenciamento, bem como também se candidatar aos apoios da Direção Regional da 

Cultura. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que também visitaram a escola sendo que a única questão 

indicada é referente a infiltrações numa das salas, que será intervencionada apenas no 

verão. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que estiveram reunidos com o Grupo Desportivo e Recreativo da 

Agualva, sendo que o previsto era fazer uma visita ao campo de futebol, onde o Grupo 

Desportivo está a fazer uma intervenção, também ela apoiada no âmbito do 

Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver, no entanto, dadas as condições 

atmosféricas, não foi possível realizar essa visita. -----------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação disse que o Grupo Desportivo está a recuperar o 

campo de futebol que é património daquele clube, e que está há cerca de dez anos sem 

prática desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à audiência a munícipes informou que apenas tiveram uma 

audiência, o que também demonstra a capacidade de execução na freguesia. ---------------  

 -------- No âmbito da reunião com a Junta de Freguesia referiu que relativamente aos 

assuntos abordados pela mesma o executivo deu nota positiva a todos eles, à exceção do 

parque infantil, porquanto a Junta de Freguesia pretendia fazer um parque infantil, fora 

da escola, pois tinha a ideia de que a Câmara dispunha de alguns equipamentos, 

daqueles que foram retirados da Base, porém esses equipamentos já foram todos 

utilizados, inclusivamente houve necessidade de se adquirir esse tipo de material para 

colocar nas escolas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que terminaram o dia com a apresentação do Projeto de 

Valorização Turística e Ambiental da Lagoínha, sendo que para já o projeto está 
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disponível, para consulta pública, na Junta de Freguesia. Após a conclusão do projeto o 

mesmo será enviado à Direção Regional do Ambiente, que é quem tem a tutela sobre 

aquela área, por ser área protegida, sendo que o objetivo é que este seja o primeiro 

projeto a candidatar ao próximo quadro comunitário de apoios. -------------------------------  

 -------- Referiu que apesar de ainda não se saber que plafond será atribuído aos 

municípios e que plafond caberá a esta Câmara Municipal, nem que eixos é que serão 

candidatáveis, é, mais ou menos, líquido que as matérias relacionadas com as alterações 

climáticas, com a sustentabilidade ambiental, a valorização ambiental de fauna e flora, 

preservação de espécies e ecossistemas, terão enquadramento no próximo quadro 

comunitário. Assim sendo, este projeto da Lagoínha enquadra-se nessa temática. ---------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/04) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 22 de fevereiro 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 22 de fevereiro de 2021, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/04) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 11 de fevereiro 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 15 a 19 de fevereiro de 2021. --  

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

 

 

 -------- (03/04) “EIXO PEDONAL DE LIGAÇÃO DA CIDADE AO PORTO DA 

PRAIA” – PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1227, datada de 21 de dezembro último, do Sr. 

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



 

 
Ata nº 4/2021 Página 4 de 19 
 

 

 

 

 -------- “Considerando que, é intensão do município executar o “Eixo Pedonal de 

ligação da cidade ao porto da Praia” e que já foi elaborado projeto para concretização 

desta ação; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que este projeto irá permitir a possibilidade de quem chega ao 

concelho por via marítima, ter um acesso pedonal à cidade em segurança, sem 

necessitar de utilizar a estrada regional; -----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda que a concretização deste projeto prolongará o percurso 

ciclável marginal e assegurará uma ligação pedonal entre as praias da cidade; -------------  

 -------- 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 

680.159,90 €, acrescido de IVA, totalizando 707.366,29 €; ------------------------------------  

 -------- 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, 

estudo geológico e geotécnico, 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 -----------------------------------------  

 -------- 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 365 dias.”-  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente recordou que este é um projeto 

simples mas muito complexo, que obrigou a uma grande revisão por causa do estudo de 

impacto ambiental. Como no projeto inicial, haveria dúvidas sobre a sustentabilidade da 

onda da Riviera, a posição do executivo foi de, havendo a mínima dúvida, não arriscar e 

rever o projeto, em vez de afetar aquela zona. Assim, todo o projeto que vai ser 

desenvolvido é, mais ou menos, idêntico ao inicial, só que em vez de a sua 

implementação ser como estava prevista passou a ser implementado mais para o 

interior. Face a essa situação foi necessário rever o projeto e voltar a parecer no âmbito 

do estudo de impacto ambiental, até ter parecer positivo nesse sentido. ----------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que nos documentos que compõem o processo, 

nomeadamente, na estimativa orçamental, consta um montante de cerca de seiscentos e 

oitenta mil euros, no entanto, na sua opinião, o preço unitário pode estar um pouco 

baixo, pelo que pode acontecer que, aquando do lançamento do concurso, os 

concorrentes façam uma declaração a dizer que não conseguem enquadrar a sua 
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proposta nesse preço, e as propostas serem apresentadas com valores superiores aos 

seiscentos e oitenta mil euros.  ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente esclareceu que a estimativa orçamental é 

feita pelos técnicos da Câmara, sendo que ficava mais preocupado se a situação fosse ao 

contrário, ou seja, que o valor da estimativa fosse muito acima. Assim sendo, com esta 

situação o que pode acontecer é só se perder algum tempo, mas pelo menos há a 

garantia de se praticar um preço mais baixo, se assim se conseguir, ou seja, a 

salvaguarda do interesse público está assegurada por esse preço. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (04/04) “PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA – 1 (FONTINHAS, 

SANTA CRUZ E LAJES)” – PROPOSTA: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/299, datada de 17 de fevereiro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que no concelho da Praia da Vitória existem diversos 

arruamentos em que o pavimento se encontra em mau estado, fruto de utilização mais 

intensiva ou por já ter sido atingido o prazo de duração do revestimento do pavimento; --  

 -------- Considerando que o mau estado dos pavimentos é prejudicial para a circulação 

de viaturas e pessoas, por questões que se prendem com a segurança e com danos que 

poderão ser causados nas viaturas; -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

770.214,78 €, acrescido de IVA; --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – Abrir uma empreitada para “Pavimentação da Rede Viária – 1 (Fontinhas, 

Santa Cruz e Lajes”, englobando trabalhos nos seguintes arruamentos: ----------------------  

 --------  - Rua Nova – Fontinhas --------------------------------------------------------------------  

 --------  - Belo Jardim, Casa da Ribeira – Santa Cruz --------------------------------------------  

 --------  - Vale Farto – Santa Cruz ------------------------------------------------------------------  

 --------  - Rua do Ramo Grande/Rua da Pechita – Lajes -----------------------------------------  

 --------  - Rua do Avião - Lajes; ---------------------------------------------------------------------  

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

o procedimento de concurso público; --------------------------------------------------------------  

 -------- 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 ----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- José Carlos Silva (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 365 dias.”-  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente disse que no âmbito dos contatos com 

as Juntas de Freguesia constatou-se que, da parte da Junta de Freguesia das Fontinhas, 

havia a dúvida se na Rua Nova se previa o alargamento da curva, bem como uma 

abertura e alargamento a um arruamento nessa rua, tendo sido respondido 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à Vila das Lajes disse que a questão solicitada pela Junta de 

Freguesia tinha a ver com a inclusão de outras duas novas vias, mas não havendo 

proposta do que seria possível retirar nesta empreitada, não foi possível acrescentar 

esses arruamentos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou quais são os arruamentos em causa, 

tendo o senhor Presidente respondido que um dos arruamentos é a Canada João Lopes 

no Poço do Gil e o outro arruamento é o Poço do Capim. De todo o modo, já solicitou 

que fossem orçamentadas essas duas situações, e caso seja possível incluir na 

pavimentação das sobras de dois mil e vinte e um, as mesmas serão incluídas. -------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou ainda que será feita uma intervenção mais 

citadina, ou seja, no centro da cidade, que vai criar mais problemas no decorrer da 

empreitada, prevendo eventuais atrasos, nomeadamente nos arruamentos da Casa da 

Ribeira e do Vale Farto. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No caso da intervenção na Casa da Ribeira, disse que é a maior intervenção, que 

vai desde o início da via municipal da entrada da Casa da Ribeira até ao Belo Jardim, 

portanto uma a intervenção de grande monta, que vai gerar também atrasos e problemas 

com os moradores. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao Vale Farto destacou que também será uma intervenção 

complexa, a qual vai desde a Rua Joaquim Alves até ao Caminho do Cemitério, ou seja, 

até à entrada da cidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/04) “PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA – 2 (FONTE DO 

BASTARDO, PORTO MARTINS, CABO DA PRAIA, SÃO BRÁS, VILA NOVA, 

AGUALVA, 4 RIBEIRAS E BISCOITOS” – PROPOSTA: -------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/300, datada de 17 de fevereiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que no concelho da Praia da Vitória existem diversos 

arruamentos em que o pavimento se encontra em mau estado, fruto de utilização mais 

intensiva ou por já ter sido atingido o prazo de duração do revestimento do pavimento; --  

 -------- Considerando que o mau estado dos pavimentos é prejudicial para a circulação 

de viaturas e pessoas, por questões que se prendem com a segurança e com danos que 

poderão ser causados nas viaturas; -----------------------------------------------------------------  

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

obra habilitada a executar este tipo de trabalhos; -------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que a estimativa orçamental para realização destes trabalhos é de 

793.057,64 €, acrescido de IVA; --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – Abrir uma empreitada para “Pavimentação da Rede Viária – 2 (Fonte do 

Bastardo, Porto Martins, Cabo da Praia, São Brás, Vila Nova, Agualva, 4 Ribeiras e 

Biscoitos”, englobando trabalhos nos seguintes arruamentos: ---------------------------------  

 --------  - Rua Agualva Cacém – Agualva ---------------------------------------------------------  

 --------  - Canada do Outeiro – Biscoitos ----------------------------------------------------------  

 --------  - Rua dos Caneleiros – Biscoitos ----------------------------------------------------------  

 --------  - Ligação da Canada da Faneca à Canada da Boaventura – Cabo da Praia ---------  

 --------  - Rua do Lajedo – Fonte do Bastardo ----------------------------------------------------  

 --------  - Caminho de Dentro – Porto Martins ----------------------------------------------------  

 --------  - Caminho Velho da Madre de Deus – Porto Martins ----------------------------------  

 --------  - Travessa do Caminho do recanto – Porto Martins ------------------------------------  

 --------  - Canada Manuel Sousa Meneses – Porto Martins -------------------------------------  

 --------  - Caminho Velho – Quatro Ribeiras ------------------------------------------------------  

 --------  - Rua das Covas – São Brás ----------------------------------------------------------------  

 --------  - Canada dos Guardanapos – Vila Nova -------------------------------------------------  

 --------  - Canada do José Borges – Vila Nova ----------------------------------------------------  

 --------  - Aldeia do Patrício – Vila Nova ----------------------------------------------------------  

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

o procedimento de concurso público; --------------------------------------------------------------  

 -------- 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 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- 4 – Que seja autorizada a abertura do concurso; -----------------------------------------  

 -------- 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 365 dias.”-  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente disse que, pelo menos até há 

data, nenhuma destas Juntas de Freguesia deu qualquer nota sobre este assunto. -----------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou, apesar de não ter conhecimento dos 

projetos em causa, nomeadamente as ruas que são para asfaltar totalmente, se a questão 

da drenagem de águas pluviais está prevista, se é só para colocar asfalto e se não está 

prevista qualquer intervenção em termos de águas pluviais. -----------------------------------  

 -------- Questionou ainda se a intervenção está conciliada com as outras entidades, 

nomeadamente com a EDA, a Portugal Telecom, a Praia Ambiente, porquanto essas 

entidades podem ter previsão de alguma intervenção nestes locais e esta seria a altura 

certa para o efeito, tendo o senhor Presidente respondido que está articulado com essas 

entidades, porém, infelizmente, aparecem sempre surpresas, chegando-se ao ponto de, 
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por exemplo, ter de se atrasar a empreitada para se poder incluir o processo de 

adjudicação de outra entidade. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à execução dos ramais referiu que existe sempre essa atenção, por 

parte da Praia Ambiente, mas também é impossível fazer uma previsão para daqui a 

dois ou três anos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à drenagem de águas pluviais referiu que não está previsto a drenagem 

de águas pluviais como nas estradas regionais, ou seja, com lancis de lado a lado, 

porque os arruamentos não têm largura para isso e encarece substancialmente a 

empreitada, sendo que o que será feito, e de acordo com o que consta nos projetos, é no 

sentido de melhorar todos os escoamentos de água existentes, fazer muitas correções 

com o asfalto, com a abertura, sempre que possível, de novos sumidouros, e de abertura 

de novas saídas de água da via. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que aquele típico lancil, numa ou outra situação mais grave, vai 

ser utilizado, designadamente em situações que costumam criar problemas. ----------------  

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

 

 

 -------- (06/04) “EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA 

MURALHA” – 2.º PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - PROPOSTA: ----  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/225, datada de 9 de fevereiro corrente, do Sr. 

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

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

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

uma prorrogação de prazo de um mês para conclusão dos trabalhos, passando a 

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

 -------- Considerando que conforme refere o empreiteiro, se registou um caso positivo 

de Covid-19 na empresa, que obrigou à paragem dos trabalhos  durante 15 dias, uma 

vez que o funcionário infetado partilhava com os restantes trabalhadores o local de 

almoço; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda que no mês de janeiro as condições meteorológicas foram 

excecionalmente adversas com ventos e chuvas fortes que impediram a realização de 

trabalhos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que seja aprovado o presente pedido de prorrogação de prazo 

apresentado pela TREPA.” --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que este é o segundo pedido de prorrogação de 

prazo, e questionou se, em termos de reequilíbrio financeiro do contrato, existe algum 

custo para a Câmara Municipal, ao que o senhor Presidente respondeu negativamente. ---  

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

 

 

 -------- (07/04) SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS-GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL – RELATÓRIO 

LNEC 467/2020–CD – ESTUDOS COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DOS 
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PROCESSOS DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADOS COM A 

UTILIZAÇÃO DA BASE DAS LAJES PELOS EUA: --------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º SAI-

SRAAC/2021/561, datado de 2 de fevereiro em curso, do Gabinete do Secretário 

Regional da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, remetendo a este 

Município o Relatório realizado pelo LNEC n.º 467/2020–CD, dos “Estudos 

Complementares no âmbito dos processos de Reabilitação Ambiental relacionados com 

a utilização da Base das Lajes pelos EUA”, referente à análise dos resultados da 

monitorização de águas subterrâneas realizadas em 2020. --------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto, e ao ponto seguinte, o senhor Presidente disse que 

estes relatórios foram enviados para parecer dos técnicos municipais, sendo que do lado 

do município, aparentemente, está tudo em conformidade.  ------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que também não receberam mais informação das entidades que 

acompanham estas matérias. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que rececionaram os relatórios após os mesmos já estarem 

divulgados na comunicação social, não tendo sido feita nota pública sobre esse assunto. 

No entanto, telefonou ao senhor Secretário Regional do Ambiente, e também fez 

chegar, ao mesmo, por escrito, manifestando o profundo desagrado, e até mesmo 

desconsideração, pelo facto de, pela primeira vez, a Câmara Municipal ter tomado 

conhecimento de relatórios do LNEC pela comunicação social. Pelo que juga saber no 

dia anterior, ao de ter sido divulgado na comunicação social, foi remetido para a 

Assembleia Legislativa Regional, porém a prática habitual era de ser remetido para a 

Assembleia Regional e para a Câmara Municipal em simultâneo, tendo a Câmara 

Municipal, neste caso, recebido os relatórios pelas dezanove horas do dia em que foi 

publicado no Diário Insular. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou que o parecer dos técnicos municipais é de que a situação está 

assegurada, caso assim não fosse a Câmara Municipal tomaria outra atitude, sendo que 

da parte da Direção Regional do Ambiente e da ERSARA também não receberam 

qualquer comunicação, pelo que acredita que a situação esteja segura. ----------------------  

 -------- Disse ainda que espera que, conforme transmitiu ao senhor Secretário Regional, 

essa questão tenha sido um mero lapso de comunicação à Câmara Municipal, que não 

volte a acontecer, e que não seja essa a prática do Governo Regional. -----------------------  

 -------- Concluiu dizendo que após a tomada de conhecimento pela Câmara Municipal 

estes relatórios serão disponibilizados no sítio de transparência ambiental da Câmara 

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o que é que implica a questão do 

parecer dos técnicos municipais tendo o senhor Presidente respondido que os técnicos 

municipais acompanham os técnicos do LNEC quando estes se deslocam cá, e sempre 

que se recebe um relatório é enviado para parecer dos técnicos municipais. De igual 

forma é expectável que da parte do Governo Regional, da ERSARA, e da Direção 

Regional do Ambiente, se houver alguma questão também vão comunicar essa situação.  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que os técnicos municipais ao 

analisarem estes relatórios têm uma leitura diferente daquela que foi plasmada por 

alguns órgãos de comunicação social. -------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins reconheceu que não analisou o relatório ao 

pormenor, não implicando que mais tarde tenham uma posição concreta em relação ao 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O senhor Presidente referiu que muito mal estariam se o que saiu na 

comunicação social for verdade, e que a Câmara Municipal fosse a última entidade a 

tomar conhecimento, então aí já estariam a entrar num registo da responsabilidade civil 

e criminal, porquanto quem faz o abastecimento de água é a Câmara Municipal. ----------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que numa reunião de Câmara anterior falou-se 

numa empreitada, que sereia executada através do Governo da República, em que iriam 

ser removidos alguns solos, e questionou se já foi feita alguma coisa, e o que é que está 

previsto ser feito.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que na altura também havia uma questão de uns terrenos, que tem 

ideia que eram em São Brás, que se dizia que estavam contaminados e que era 

necessário a sua interdição, tendo questionado se isso foi interdito, se o dono foi 

indemnizado por isso, ou seja, à parte do relatório, em termos de atuação no terreno o 

que é que tem sido feito, se foi feita alguma coisa ou não, o que é que está previsto ser 

feito. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essas questões o senhor Presidente respondeu aquela que sempre foi a 

atuação da Câmara, e que continua a ser, é no sentido de atuar no âmbito daquilo que é 

competência direta da Câmara, ou seja, a gestão da água, pelo que a Câmara nessa 

matéria é que tem de encontrar alternativas, encontrar soluções, e antecipar-se aos 

problemas, daí a ideia de fechar os furos por causa da monitorização. -----------------------  

 -------- Quanto ao outro tipo de intervenções, que não são competência direta da 

Câmara, a Câmara faz o acompanhamento e tem conhecimento daquilo que lhe é 

informado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à situação de São Brás disse que, antes de chegar à opinião 

pública, a Câmara teve conhecimento que o proprietário tinha sido indemnizado, 

inclusive esses comprovativos foram demonstrados pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. Posteriormente foi lançada uma empreitada, mas como surgiu um 

problema com o concurso público, foi laçando novamente o concurso. ----------------------  

 -------- Referiu ainda que tem conhecimento que decorre um processo em Tribunal, 

relativamente a essa empreitada, que tem a ver com a parte da contratação pública, e 

que opõe as empresas, mas pelo que sabe a Tecnovia está a desenvolver esse trabalho. ---  

 -------- Relativamente à interdição de terrenos para a prática agrícola disse que na altura 

quem levantou essa questão foi um deputado da Assembleia da República que hoje é 

Secretário Regional da Agricultura, portanto quem tem competência na agricultura está 

no local certo para tomar essa decisão, não sendo essa uma competência da Câmara 

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

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

 

 

 -------- (08/04) SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS-GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL – RELATÓRIOS 

LNEC 299/2020–DHA/NRE E  439/2020–DHA/NRE – ANÁLISE E 
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ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE REABILITAÇÃO PARA A 

MELHORIA DA SITUAÇÃO AMBIENTAL ENVOLVENTE AOS FUROS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO DA PRAIA VITÓRIA: -----------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º SAI-

SRAAC/2021/561, datado de 2 de fevereiro em curso, do Gabinete do Secretário 

Regional da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, remetendo a este 

Município os Relatórios realizados pelo LNEC n.ºs 299/2020–DHA/NRE (referente ao 

primeiro semestre de 2020) e 439/2020 – DHA/NRE (relatório do ano de 2020), no 

âmbito da Análise e acompanhamento dos trabalhos de reabilitação para a melhoria da 

situação ambiental envolvente aos furos de abastecimento de água do concelho da Praia 

Vitória”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/04) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO – CAFÉ DA SERRA: ------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI/2021/48, datado de 5 de fevereiro corrente, da Secretaria 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Divisão de 

Administração, ADSE, Passaportes e Licenças, 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 Café da Serra, sito na Serra de Santiago, n.º 392, Lajes, concelho da 

Praia da Vitória, 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 imediações do "Café da Serra", na Serra de Santiago, vila das Lajes, não 

existe qualquer estabelecimento de ensino, não havendo inconveniente na renovação da 

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

 -------- Por despacho datado de 9 de fevereiro corrente, do Vereador com competência 

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

à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, por 

intermédio do ofício n.º S-CMPV/2021/177, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (10/04) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/284, datada de 16 de fevereiro 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, que 

determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos 

sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

dificuldades existentes no concelho; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o requerimento de renovação do apoio à renda corresponde a 

um agregado familiar que reúne todos os critérios cumulativos de atribuição de apoio à 

renda definidos no artigo 5º e que foi tido em atenção os critérios de prioridade 

definidos no artigo 8º; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, 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 março de 2021, 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 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (11/04) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/286, datada de 16 de fevereiro 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, que 

determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos 

sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

dificuldades existentes no concelho; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o requerimento de renovação do apoio à renda corresponde a 

um agregado familiar que reúne a maioria dos critérios cumulativos 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 11º, 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, 



 

 
Ata nº 4/2021 Página 13 de 19 
 

 

 

 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

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

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, 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 março de 2021, 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 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/04) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/285, datada de 16 de fevereiro 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, que 

determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos 

sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

dificuldades existentes no concelho; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o requerimento de renovação do apoio à renda corresponde a 

um agregado familiar que reúne a maioria dos critérios cumulativos 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 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, 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 março de 2021, 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 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 

 -------- (13/04) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/290, datada de 16 de fevereiro 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, nos termos do despacho n.º 

I-CMPV/2020/454, o Vereador com Competência Delegada autoriza os apoios 

constantes do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de março de 2021, 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 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/04) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: -------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/297, datada de 16 de fevereiro 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 e a 

primeira alteração e aditamento do mesmo, publicado em Diário da República, 2ª série – 
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nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 todas as condições de acesso definidas pelo 

artigo 3º desse regulamento, e os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelos artigos 6º, 7º, 8º e 11º do mesmo regulamento; ---------------------------------  

 -------- Nos termos do ponto 6 do artigo 9º e do despacho n.º I-CMPV/2020/454 o 

Vereador com Competência Delegada autoriza os apoios constantes do quadro em 

anexo, com efeitos a partir do dia 1 de março de 2021, 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 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges alertou para uma gralha, designadamente, na parte do 

relatório referente a Daniela Areias, cujo valor do rendimento líquido está igual ao total 

das despesas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (15/04) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – CÁTIA 

MARLENE BORGES DE CARVALHO: ------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/283, datada de 15 de fevereiro corrente, do Vereador 

em regime de substituição, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: --------------------  

 -------- “O centro urbano da cidade da Praia da Vitória é uma das áreas do território 

concelhio cuja vitalidade contribui decisivamente para o pulsar económico do Concelho 

e da Ilha, sendo, pois, obrigação do Município promover a sua dinâmica comercial e 

económica, com impacto social direto. ------------------------------------------------------------  

 -------- É, portanto, decisivo e estrutural, manter e reforçar as dinâmicas empresariais e 

comerciais nesta parcela do território concelhio, apostando, particularmente, na 

modernização e requalificação comercial, que deverá ser impulsionada com incentivos 

concretos à requalificação e ocupação de espaços de utilização comercial na Área de 

Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei nº307/2009, de 

23 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce que o quadro de apoios definido no Regulamento incentiva à criação e 

fixação de novos negócios no espaço urbano, mas acrescenta incentivos à fixação de 

famílias e residentes e ao surgimento de oportunidades de investimento empresarial, 

potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

desenvolvimento da estrutura comercial local. ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de dinamização económica do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos negócios no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento dos atores 

empresariais na área designada. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas atribuições e competências 

conferidas pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, designadamente no domínio da 

promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas conducentes à dinamização 

do centro urbano, incentivando a fixação de residentes, as oportunidades de negócios e a 

revitalização do território. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte 

integrante da presente proposta. --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Cátia Marlene Borges de Carvalho, no 

âmbito do Artigo 12º do Regulamento: ------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 22 de 

fevereiro de 2021, propõe: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Apoio na requalificação, modernização e remodelação interior dos espaços 

comerciais no valor de 50€ por metro quadrado da área comercial referida na licença de 

utilização, até ao limite de 2500€ - valor de 1180€ (mil cento e oitenta euros), 

correspondentes ao apoio sobre a área apresentada (23,6 metros quadrados) na licença 

de utilização, conforme definido nos números 1 e 2 do Artigo 12º; ---------------------------  

 -------- B) Apoio à renda no valor de 50% do montante contratualizado, até ao limite de 

300€, por um período não superior a 2 anos – valor de 3300€ (três mil e trezentos 

euros), correspondentes a 137,50€x24 meses (renda contratualizada de 275€), conforme 

definido no número 5 do Artigo 12º; ---------------------------------------------------------------  

 -------- C) Isenção das taxas de publicidade, ocupação e preservação do espaço público 

da competência do Município da Praia da Vitória por um período não superior a 24 

meses.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (16/04) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – MARLENE 

BORGES DOS REIS SILVEIRA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/279, datada de 15 de fevereiro corrente, do Vereador 

em regime de substituição, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: --------------------  

 -------- “O centro urbano da cidade da Praia da Vitória é uma das áreas do território 

concelhio cuja vitalidade contribui decisivamente para o pulsar económico do Concelho 

e da Ilha, sendo, pois, obrigação do Município promover a sua dinâmica comercial e 

económica, com impacto social direto. ------------------------------------------------------------  

 -------- É, portanto, decisivo e estrutural, manter e reforçar as dinâmicas empresariais e 

comerciais nesta parcela do território concelhio, apostando, particularmente, na 

modernização e requalificação comercial, que deverá ser impulsionada com incentivos 

concretos à requalificação e ocupação de espaços de utilização comercial na Área de 
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Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei nº307/2009, de 

23 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce que o quadro de apoios definido no Regulamento incentiva à criação e 

fixação de novos negócios no espaço urbano, mas acrescenta incentivos à fixação de 

famílias e residentes e ao surgimento de oportunidades de investimento empresarial, 

potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

desenvolvimento da estrutura comercial local. ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de dinamização económica do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos negócios no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento dos atores 

empresariais na área designada. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas atribuições e competências 

conferidas pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, designadamente no domínio da 

promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas conducentes à dinamização 

do centro urbano, incentivando a fixação de residentes, as oportunidades de negócios e a 

revitalização do território. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte 

integrante da presente proposta. --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Marlene Borges dos Reis Silveira, no 

âmbito do Artigo 12º do Regulamento: ------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 22 de 

fevereiro de 2021, propõe: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Apoio na requalificação, modernização e remodelação interior dos espaços 

comerciais no valor de 50€ por metro quadrado da área comercial referida na licença de 

utilização, até ao limite de 2500€ - valor de 1900€ (mil e novecentos euros), 

correspondentes ao apoio referente à área apresentada (38 metros quadrados) na licença 

de utilização, conforme definido nos números 1 e 2 do Artigo 12º; ---------------------------  

 -------- B) Apoio à renda no valor de 50% do montante contratualizado, até ao limite de 

300€, por um período não superior a 2 anos – valor de 2400€ (dois mil e quatrocentos 

euros), correspondentes a 100€x24 meses (renda contratualizada de 200€), conforme 

definido no número 5 do Artigo 12º.” --------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (17/04) PROPOSTA - REUNIÕES ORDINÁRIAS PÚBLICAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021: ---  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/296, datada de 17 de fevereiro em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Dando continuidade à iniciativa “presidência aberta às freguesias e vila do 

concelho”, propõe-se a realização das seguintes reuniões ordinárias públicas nos meses 

de março, abril e maio, 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 1 de março reunião ordinária pública e que a mesma se realize na freguesia 

dos Biscoitos, pelas 19 horas, no edifício da Sociedade Progresso Biscoitense, Rua 

Aníbal Nunes Cota; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 8 de março reunião ordinária pública e que a mesma se realize na freguesia 

do Cabo da Praia, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo do Cabo da Praia, 

Estrada de Santa Catarina; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 15 de março reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia de Fonte do Bastardo, pelas 19 horas, no edifício da Associação Filarmónica 

Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte do Bastardo, Ao Pico; ---------------------  

 -------- Dia 22 de março reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia de Fontinhas, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo das Fontinhas, 

Estrada Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 29 de março reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia de Porto Martins, pelas 19 horas, no edifício do Salão Cultural do Porto 

Martins, Estrada de Santa Margarida; --------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 5 de abril reunião ordinária pública e que a mesma se realize na freguesia 

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

Ao Cruzeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Santa Cruz, pelas 19 horas, no edifício do Centro Social de Santa Rita, Largo de 

Santa Rita, Santa Rita; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 3 de maio reunião ordinária pública e que a mesma se realize na freguesia 

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

Alfredo Lucas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 10 de maio 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;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 17 de maio reunião ordinária pública e que a mesma se realize na freguesia 

de Vila Nova, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo da Vila Nova, À Praça.” ------  

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

 

 

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

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

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

quarenta e cinco minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai 

ser assinada pelo Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 

 


