
 

 
Ata nº 5/2021 Página 1 de 11 
 

 

 

 

ATA Nº 5 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE MARÇO 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, 

Rui Miguel Mendes Espínola e Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de 

Cláudia Fagundes Martins. -------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins. ---------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, no edifício da 

Sociedade Progresso Biscoitense, sito na Rua Aníbal Nunes Cota, n.º 2, freguesia dos 

Biscoitos, 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, Rui Miguel Mendes Espínola e Tiago Manuel da Silva 

Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins. -----------------------------------------  

 

 -------- 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 e de acordo 

com a deliberação camarária de 22 de fevereiro de 2021, o senhor Presidente agradeceu 
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a presença do público, bem como ao senhor Presidente da Sociedade Progresso 

Biscoitense pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da presidência 

aberta aos Biscoitos, questionou se alguém pretendia colocar alguma questão, não tendo 

ninguém manifestado essa intenção. ---------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao iniciar o período antes da ordem do dia o senhor Presidente deu nota da 

forma como decorreu a “Presidência aberta”, na freguesia dos Biscoitos, salientando 

que iniciaram o dia na creche, que tem nova gestão, e que reuniram com os responsáveis 

pela mesma, cujo feedback foi extremamente positivo, bem como o dos pais e da 

comunidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, efetivamente, o Olhar Poente é a entidade que mais 

creches e atl’s tem vindo a assumir na gestão da rede municipal, e tem vindo a fazê-lo 

com qualidade, bem como com feedback positivo. Para além disso, tem vindo a 

aumentar o número de meninos e de jovens quer na creche, quer no atl, o que, apesar de 

ser um fator natural, também é demonstrativo da qualidade e da confiança no serviço. ---  

 -------- Continuou referindo que visitaram a escola, apesar de não depender diretamente 

da Câmara Municipal, ou seja, como é uma escola básica integrada é da competência do 

Governo Regional, contudo o executivo mantem uma relação próxima à mesma, e já 

tinha assumido o apoio ao nível da sua estufa, que está a ser ultimado e preparado, no 

âmbito do projeto eco escola. Para esse efeito a Câmara já adquiriu todos os materiais, 

para intervencionar essa parte.  ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a escola disse que a Câmara também vai asfaltar uma zona no 

interior da escola, no âmbito da asfaltagem das sobras de estrada. ----------------------------  

 -------- Referiu também que foi colocada uma questão relacionada com o refeitório que 

se encontra em mau estado de conservação, sendo que da última vez que estiveram na 

escola essa situação já havia sido abordada. Nessa altura, da parte da escola básica 

integrada, disseram que a Direção Regional da Educação estava a preparar um projeto 

de remodelação e requalificação do refeitório, sendo certo que, pelo que foi transmitido, 

têm sido feitas muitas visitas técnicas mas ainda não houve mais avanço do que isso. ----  

 -------- Prosseguiu dizendo que uma das questões que lhes pareceu mais grave prende-se 

com o único fogão que está em funcionamento naquela escola, que, segundo informação 

das responsáveis, está a derramar gás e só tem uma boca a funcionar, sendo que até 

houve necessidade de alterar as ementas de modo a utilizarem, o menos possível, o 

fogão. Face a essa situação, a escola já solicitou à Direção Regional da Educação, há 

cerca de uma semana e tal, um fogão novo, mas como está a demorar a chegar e o 

executivo teve conhecimento, hoje, da situação, diligenciou-se, de imediato, o 

empréstimo de um dos fogões da feira gastronómica para funcionar até chegar o fogão 

da Direção Regional da Educação e para terem condições de confecionar as refeições no 

refeitório. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Após a visita à escola disse que se deslocaram ao bar do Abismo, na companhia 

do empreiteiro, cuja obra, em princípio, estará finalizada no final do mês de março ou 

no início do mês de abril, e que conforme assumiram anteriormente será assumido por 

administração direta, por parte da Cooperativa Praia Cultural, pelo que a Cooperativa já 

está a trabalhar e a diligenciar os esforços necessários para que aquele espaço seja 

aberto ao público logo que a obra seja entregue à Câmara Municipal. ------------------------  

 -------- Continuou dizendo que também estiveram no Biscoito Bravo cujo troço obriga a 

uma intervenção, por parte da Praia Ambiente, para reformulação da rede e asfaltagem 

daquela zona, conforme já havia dado nota na última sessão da Assembleia Municipal e 

a pedido do Presidente da Junta de Freguesia, num investimento de cerca de cinquenta 

mil euros. Esta intervenção já está adjudicada à Tecnovia e por conta do empreiteiro, 

pelo que se aguarda que se iniciem os trabalhos. -------------------------------------------------   

 -------- Informou que, também a pedido da Junta de Freguesia, estiveram a ver o projeto 

e o local do trilho que a Junta de Freguesia está a realizar e a projetar. -----------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que visitaram o parque de campismo que no âmbito da sua 

gestão a preocupação é como se gere o mesmo, sendo que após notificação, pela 

Câmara Municipal, o anterior concessionário já entregou a concessão, no entanto se for 

para abrir concurso público só é possível ter concessionário no mês de setembro ou no 

mês de outubro. Portanto, ou se opta por uma administração direta ou por ser alguma 

associação sem fins lucrativos da freguesia, que esteja disponível, e que seja consensual 

na freguesia, para gerir aquele espaço. -------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu que também foram visitar a Cooperativa e conhecer o projeto de 

ampliação, cujo projeto de arquitetura está a ser feito pela arquiteta Vanda Aguiar da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para além desses locais disse que também estiveram na Caparica em audiência 

com uns munícipes, relativamente a umas questões de água e de acessibilidades. ----------  

 -------- No âmbito das audiências referiu que receberam um munícipe relativamente a 

uma questão dos ecopontos. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por fim disse que tiveram a apresentação do projeto para a Fonte das Pombas e 

Calheta dos Lagadores, que é um projeto simples e o mínimo que é possível fazer, 

designadamente uns balneários, um pequeno bar de apoio e apoio para os nadadores 

salvadores, cujo projeto já foi submetido à Direção Regional do Ambiente, pelo menos 

há três ou quatro semanas, estando a aguardar-se pela respetiva resposta. A intenção era 

em já ter essa resposta quando se apresentasse o projeto, no entanto acredita que não 

haja grande alteração ao mesmo, mas será conveniente ter o aval da Direção Regional 

do Ambiente, para se poder iniciar a obra e para que esteja concluída a tempo desta 

época balnear. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que esteve em auscultação pública, até ao final do mês de 

fevereiro, por parte da Direção Regional dos Assuntos do Mar, as águas balneares para a 

qualificação da Fonte das Pombas e da Calheta dos Lagadores como zonas de banhos, 

apesar de já ter terminado o período de discussão pública ainda não chegou, 

oficialmente, o parecer, que, em principio, será positivo considerando que não há 

qualquer indicação em sentido contrário. ----------------------------------------------------------  
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 -------- De seguida o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola relativamente ao bar do Abismo questionou o que é 

que está em falta para a obra estar concluída, considerando que a mesma tem, 

praticamente, um ano de execução, para se perceber o que é que tem falhado. -------------  

 -------- No que se refere ao parque de campismo disse que a questão da manutenção 

deve ser uma preocupação da Câmara Municipal, e questionou o que é que está a ser 

feito para reabilitar as instalações, de modo a que possa abrir durante o próximo verão. --  

 -------- Quanto à apresentação do projeto da Fonte das Pombas e da Calheta dos 

Lagadores disse que vão acreditar que isso seja mesmo uma realidade, embora não haja 

pareceres quer da Direção Regional do Ambiente, quer no caso do projeto da Direção 

Regional dos Assuntos do Mar relativamente às águas, até porque esta foi uma questão 

que os Vereadores do Partido Social Democrata levantaram, variadíssimas vezes, em 

reunião de Câmara, sendo que efetivamente é uma zona balnear utilizada por muitas 

pessoas e que merece melhores condições. --------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne ao bar do Abismo o senhor Presidente respondeu que o que 

falta está dependente do empreiteiro, por exemplo, esteve na obra há cerca de duas ou 

três semanas e hoje quando se deslocaram ao local a obra estava praticamente igual, e 

quando se perguntou para quando estava previsto a obra ficar fechada, para que da parte 

da Cooperativa pudessem começar a colocar os equipamentos, o mesmo respondeu que 

ainda falta receber algo relacionado com os alumínios pelo que não consegue colocar os 

alumínios, mas se receber até sexta-feira coloca os alumínios na próxima semana. 

Assim sendo, neste momento, têm duas hipóteses, ou aguarda-se que o empreiteiro 

termine os trabalhos ou então retiram a obra ao mesmo, mas se assim for, como é 

sabido, retirar a obra ao empreiteiro demoraria muito mais tempo e é muito mais 

complicado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação disse que vão acreditar que o previsto vai ser 

cumprido, e que na próxima semana se consiga fechar a obra para que seja possível, 

com alguma segurança, colocar alguns equipamentos no seu interior. ------------------------  

  ------- Relativamente ao parque de campismo esclareceu que se encontra dentro do 

plano de manutenção habitual, ainda hoje estavam a fazer as podas, para além das 

intervenções que vão ser feitas ao nível dos sanitários, de modo a ter todas as condições 

para estar condigno aquando da sua abertura. No entanto, a questão fundamental é a 

gestão, ou seja, como é que se vai gerir o parque de campismo este verão, porque caso 

seja por concurso público, mesmo correndo dentro do normal, só é possível o 

concessionário iniciar funções em setembro ou outubro, o que não é admissível mas é a 

lei que obriga a isso. Assim sendo, existem duas hipóteses, ou fazer uma adjudicação 

direta, mas neste caso seriam demasiadas coisas para a Cooperativa estar a assumir 

diretamente, porque assumir o parque de campismo é algo de uma grande exigência, 

havendo alguma entidade, sem fins lucrativos, na freguesia que esteja disponível para o 

fazer também é necessário auscultar e averiguar essa possibilidade, e caso estejam 

disponíveis é necessário saber em que condições estão disponíveis para o fazer. -----------  

 -------- Ainda sobre esta questão disse que não coloca, de forma alguma, a hipótese do 

parque de campismo não abrir durante este verão, pois não é isso que está em causa, ou 
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seja, o parque de campismo tem de abrir, sendo que na pior das hipóteses será a 

Cooperativa a assumir a sua gestão, sabendo-se que a Cooperativa já está a assumir um 

peso muito grande, em termos de gestão direta, com os desafios que tem neste 

momento. No entanto, em contato com o senhor Presidente de Junta o mesmo transmitiu 

que poderia haver, eventualmente, alguma associação disponível para isso, pelo que 

havendo essa disponibilidade seria o melhor para o Município. -------------------------------  

 -------- Sobre a Calheta dos Lagadores disse que isso decorre dos prazos, e que o 

Município esteve três anos a fazer análises à qualidade da água e finalmente foi para 

discussão pública a qualidade da água para ser considerada água balnear. -------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que pelo que tem conhecimento, formalmente, ainda não 

saiu a publicação final da Calheta dos Lagadores como água balnear, a partir daí torna-

se necessário construir as estruturas de apoio. Contudo quer acreditar que vai ser 

possível fazer isso, mas, uma vez mais, vão estar a confiar que adjudicando ao 

empreiteiro este consiga cumprir os prazos. ------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao bar do Abismo o Vereador Rui Espínola lembrou que o 

atraso não é só do empreiteiro, porquanto há cerca de um ano a Câmara mandou demolir 

o que lá estava e ficou mais de um mês a aguardar pelo início da obra. Nessa altura 

quando questionou, em reunião de Câmara, se a obra estaria pronta no início da época 

balnear e o senhor Presidente respondeu afirmativamente, pelo que o atraso não é só da 

parte do empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao parque de campismo disse que o importante é que funcione, caso seja 

no âmbito de uma associação, provavelmente, será melhor para a Câmara. -----------------  

 -------- Relativamente ao projeto da Fonte das Pombas e da Calheta dos Lagadores o 

Vereador Rui Espínola perguntou se este é um projeto com fundos comunitários ou é 

com fundos próprios da Câmara, qual é o prazo de execução desta obra, e se se prevê 

que venha a estar pronto ainda antes do início da próxima época balnear. -------------------  

 -------- Sobre estas questões o senhor Presidente disse que quando responde a essas 

perguntas fá-lo de acordo com a informação disponibilizada pelo empreiteiro, por 

exemplo, na última sessão da Assembleia Municipal quando o Presidente da Junta de 

Freguesia dos Biscoitos perguntou o ponto de situação no Biscoito Bravo disse-lhe que 

a obra já estava adjudicada e que a intervenção se iniciava até ao final do mês de 

fevereiro. Com efeito a obra já está adjudicada desde aquela data, o contrato também já 

está assinado e a intervenção está por conta do empreiteiro, portanto havia essa 

informação, por parte do empreiteiro, de que iria iniciar até ao final do mês de fevereiro, 

no entanto a intervenção ainda não teve início. Assim sendo, a informação que prestou é 

errado ou é falsa ou mentiu, não, apenas disse aquilo que é a informação que o 

empreiteiro comunica à Câmara Municipal, e é a informação que dispõe. -------------------  

 -------- Quanto ao bar do Abismo esclareceu que é precisamente essa situação, sendo 

que até há pouco falou dessa questão relativamente ao fecho da obra, sendo que há três 

semanas atrás, quando estiveram no local, o empreiteiro disse que, precisamente, há 

quinze dias atrás que a obra ficaria fechada e que a Cooperativa podia começar a 

colocar os equipamentos, mas isso ainda não é possível. ---------------------------------------  

 -------- No que se refere à gestão do parque de campismo reconheceu que no passado já 

tiveram entidades sem fins lucrativos a gerir infraestruturas públicas, sendo que numas 
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situações correram bem e noutras correram menos bem, umas que correram bem e 

quando houve mudanças de direção passou a correr mal, depende também das 

dinâmicas próprias do associativismo. -------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão disse que, neste momento, não está a ser pedido um 

compromisso plurianual, porém se uma associação pretender assumir um compromisso 

por dois ou três anos seria excelente, ou seja, nesta componente o executivo tem grande 

flexibilidade desde que seja assumido esse compromisso, sendo que no limite máximo 

terão a intervenção direta e a gestão por parte da Cooperativa. --------------------------------  

 -------- Quanto à situação da Fonte das Pombas e da Calheta dos Lagadores esclareceu 

que, neste momento, não querem iniciar a empreitada antes de ter o aval da Direção 

Regional do Ambiente, no entanto, acredita que ainda venha a estar pronto a tempo da 

época balnear deste ano, mas isso depende do compromisso do empreiteiro. ---------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que quanto ao bar do Abismo o pior que pode 

acontecer é passar a primavera e o verão sem o bar do Abismo estar a funcionar e a 

intervenção concluída, como da parte do empreiteiro está em falta, questionou porque 

não se toma uma atitude para resolver esse problema, ou seja, falar com empreiteiro 

para, por exemplo, saber se o mesmo não tem capacidade financeira para assumir o que 

está em falta, e retirar essa parte da empreitada ao mesmo, concluir a empreitada 

referente ao que está feito, pagar aquilo que está feito, e a Câmara adquirir diretamente 

o que está em falta de modo a que o bar do Abismo possa abrir o quanto antes. ------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, em termos de contratação pública, não é 

assim tão fácil retirar uma parte da empreitada a uma empreitada adjudicada. --------------  

 -------- Referiu ainda que, neste momento, o prazo previsto para ter o bar do Abismo a 

funcionar é no fim-de-semana da Páscoa. ---------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na reunião de Câmara de vinte e cinco de 

janeiro levantou uma questão relacionada com uma candidatura a uma bolsa de estudo, 

em que estava em causa o facto de o candidato ser bombeiro nos Altares, e que não 

tinha sido contemplado pela atribuição de bolsa de estudo, sendo que o que o 

Regulamento diz é que são bombeiros e não que são bombeiros da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, pelo que o candidato se 

sentia injustiçado relativamente a essa matéria. Na última reunião de Câmara que esteve 

presente, a oito de fevereiro, questionou sobre essa situação, porque estava à espera de 

uma decisão da Câmara sobre a mesma, mas nessa altura não houve essa resposta, e 

questionou se já há decisão, uma vez que o requerente enviou um e-mail, no mês de 

janeiro, à Câmara Municipal e não obteve resposta. ---------------------------------------------   

 -------- Relativamente a esta questão o senhor Presidente respondeu que tem 

conhecimento que já há decisão sobre essa situação e que, por motivos de prazo, não foi 

possível incluir na documentação desta reunião de Câmara, mas que será submetido à 

próxima reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que registava com agrado o facto de essa questão 

ser submetida à próxima reunião de Câmara, no entanto, como de seguida vão analisar a 

qualidade dos serviços do município da Praia da Vitória é muito estranho que uma 
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comissão de análise, composta por três pessoas, leve mais de um mês para tomar uma 

decisão dessas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, no seu entender, nesta situação há uma questão de 

injustiça, mas há, sobretudo, alguma falta de respeito pelas pessoas, e que, pelo menos, 

por uma questão de cortesia os serviços deveriam responder dizendo que estavam a 

analisar o problema e que dariam informações logo que possível, sendo que esta é uma 

questão do ponto de vista comportamental e não do ponto de vista decisório. --------------  

 -------- No que concerne ao e-mail, o senhor Presidente esclareceu que não respondeu 

sobre a parte do e-mail porquanto tem fé, e acredita plenamente nos serviços 

municipais, que tenha havido essa resposta de cortesia ao e-mail rececionado. -------------  

 -------- Relativamente ao tempo que a comissão de análise levou a responder disse que a 

comissão de análise leva o tempo que entende que deve levar, porquanto é uma 

comissão técnica nomeada pela Câmara Municipal, portanto não há pressão política 

sobre o tempo que deve demorar a responder. A comissão após analisar a questão 

submete ao órgão, que tem competência para deliberar, que neste caso é a Câmara 

Municipal, e quando a decisão final estiver proferida, por parte da Câmara Municipal, 

será comunicada ao munícipe. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a comissão de análise é composta por três 

funcionários da Câmara, que estão sob a tutela do senhor Presidente, e num assunto 

desta natureza o senhor Presidente dizer que esses funcionários não sofrem pressão 

política, mas ninguém está a pôr pressão política, aliás não sabe desde quando é que os 

serviços municipais sofrem de pressão política. Porém, estão a falar de três funcionários 

que conseguem reunir com facilidade e conseguem emitir um parecer, sobre esta 

matéria, com alguma rapidez, porque não se trata de uma entidade externa à Câmara. ----  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que quando diz isso é porque os técnicos e a 

comissão de análise levam o tempo que entendem que devem levar para analisar e 

emitir os pareceres, por isso é que há uma comissão de análise. -------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/05) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 1 de março do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

Martins, 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 1 de março de 2021, pelo que será 
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substituída, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/05) REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - RELATÓRIO DA QUALIDADE DE 

SERVIÇOS – 1.º E 2.º SEMESTRES DE 2020: -----------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara Municipal e 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, o Relatório da Qualidade de Serviços, 

referente aos 1.º 2.º semestres de 2020, o qual faz parte integrante desta ata e cuja Ata 

da equipa de Avaliação é do seguinte teor: --------------------------------------------------------  

 -------- “Aos vinte dias do mês de janeiro de 2021 e no âmbito dos números 1 e 2 do 

artigo 27º do Regulamento da Qualidade de Serviço do Município da Praia da Vitória, 

reuniu, a equipa de Avaliação, composta pelos seguintes elementos: Anabela Leal, Rui 

Azevedo, responsável pelas Obras Particulares, Elisabete Costa, responsável pelas 

Taxas e Licenças e Vanda Bettencourt, delegada da Praia Ambiente EM. -------------------  

 -------- A reunião teve por agenda o seguinte ponto: --------------------------------------------  

 -------- Ponto 1, preparação do relatório do 1º e 2º semestre de 2020; ------------------------  

 -------- No ponto 1, deu-se a apresentação dos relatórios individuais dos 2 semestres de 

2020, feita pelos coordenadores das respetivas Secções/Setores que ficarão como 

anexos à presente ata, verificando-se que não foi registado qualquer desvio em relação 

aos indicadores apresentados no já mencionado Regulamento. A equipa procedeu à 

elaboração de um relatório final, de forma a sintetizar e a agrupar num único documento 

os dados apresentados, cujo teor será apenso a esta ata.” ---------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/05) “REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS 

DO CONCELHO - 2.ª FASE” – PROPOSTA: ------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/313, datada de 24 de fevereiro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o edifício dos Paços do Concelho é considerado como de 

interesse público pelo Decreto Lei 36383, de 23 de junho de 1947; --------------------------  

 -------- Considerando que presentemente o edifício apresenta algumas patologias, que 

recomendam uma intervenção que salvaguarde alguns elementos de interesse 

arquitetónico; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de remodelação interior do edifício que o adapte aos 

tempos presentes e que preveja a articulação com o edifício que lhe é contíguo, situado 

na esquina da Praça Francisco Ornelas da Câmara com a Rua de Jesus; ---------------------  

 -------- Considerando que os nossos serviços elaboraram um projeto para “Remodelação 

e Ampliação do Edifício dos Paços do Concelho”; ----------------------------------------------  
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 -------- 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 

506.416,25 €, acrescido de IVA; --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – Aprovação do projeto de Remodelação e Ampliação do Edifício dos Paços 

do Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Abrir um concurso para realização destes trabalhos; -------------------------------  

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

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

 -------- 4 – 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) ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- 6 – 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 450 dias.”-  

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

 

 

 -------- (04/05) CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR COM A POLÍCIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA (PSP) - CEDÊNCIA DE VIATURA PARA 

PROGRAMA ESCOLA SEGURA – PROPOSTA: ------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/315, datada de 24 de fevereiro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a relevância estratégica do setor educativo para o 

desenvolvimento social, cultural e económico do concelho da Praia da Vitória, aliado a 

uma política educativa municipal que envolve também, em estreita articulação com as 

unidades educativas, a vertente da segurança junto dos diversos estabelecimentos de 

ensino da Praia da Vitória; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a segurança junto dos estabelecimentos de ensino no concelho 

da Praia da Vitória é desenvolvida de forma articulada e em cooperação com a Polícia 

de Segurança Pública, através da implementação de um modelo integrado de 

policiamento de proximidade; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Programa Escola Segura, assegurado por equipas da Polícia 

de Segurança Pública, constitui o primeiro nível de atuação policial visível junto da 

população escolar, nomeadamente, através da realização de ações de prevenção 

criminal, ações pedagógicas e de sensibilização, com uma orientação específica para a 

proteção de pessoas vulneráveis como as crianças e jovens; -----------------------------------  
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 -------- Considerando que no âmbito do Programa Escola Segura a Câmara Municipal da 

Praia da Vitória encontra-se a desenvolver os procedimentos necessários à contratação 

pública conducente com a aquisição de uma viatura a alocar ao referido Programa, com 

o intuito de assegurar o adequado apoio ao desenvolvimento das ações previstas; ---------  

 -------- Considerando a profícua cooperação com a Polícia de Segurança Pública, 

indissociável da necessária recolha de autorizações junto de níveis hierárquicos 

superiores da Entidade, para aceitação da cedência pela Câmara Municipal da respetiva 

viatura; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta de contrato de 

comodato, anexa à presente proposta.” ------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente disse que ainda não está 

concluído o processo de contratação pública da aquisição dessa viatura, mas como, 

conforme teve conhecimento, o processo de assinatura do contrato de comodato por 

parte da PSP a nível nacional é um pouco moroso.  ---------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que uma das questões que foi referenciada na “Presidência aberta” 

na freguesia dos Biscoitos, tem a ver com o Programa Escola Segura, da qual apenas 

teve conhecimento hoje, é que a Escola Básica Integrada dos Biscoitos não tem tido 

qualquer ação do Programa Escola Segura, porquanto esse Programa não é 

desenvolvido pela Esquadra da PSP dos Biscoitos mas sim pela Escola Básica Integrada 

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

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

 

 

 -------- (05/05) LEGALIZAÇÃO DO BAIRRO DAS PEDREIRAS, VILA DAS 

LAJES – ASSUNÇÃO DA DESPESA COM OS EMOLUMENTOS DAS 

ESCRITURAS E RESPETIVOS REGISTOS DOS LOTES NÚMERO 2, 3, 4 E 5 

DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2019 - PROPOSTA: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/161, datada de 27 de janeiro último, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que esta Câmara está a proceder à legalização do denominado 

Bairro das Pedreiras, situado na Vila das Lajes; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que pretende proceder à atribuição dos lotes n.ºs 2, 3, 4 e 5 de 

acordo com o Regulamento Municipal para Atribuição dos Lotes do Bairro das 

Pedreiras- Vila das Lajes; ----------------------------------------------------------------------------  

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

Praia da Vitória assumiria o pagamento dos emolumentos das escrituras de compra e 

venda e respetivos registos prediais; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda que compete à Câmara Municipal conceder apoios nos 

termos da alínea u), do n.º1, do artigo 33º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro; -------------  

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

emolumentos das escrituras e respetivos registos dos lotes número 2, 3, 4 e 5 do alvará 

de loteamento n.º 1/2019, no valor total de € 2 100,00, a título de apoio nos termos do 

normativo acima referido, e aprovar a minuta do contrato programa, que se encontra 

anexo à presente proposta. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Atribuição dos Lotes: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 2 atribuído a Sandra Carla Rebelo da Costa Ferreira pelo valor de 

4 908,60€ -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 3 atribuído a Vitor Manuel da Silva Lima pelo valor de 4 103,63€; -------  

 -------- Lote n.º 4 atribuído a Ruben Miguel Silva Carvalho pelo valor de 3 843,05€; -----  

 -------- Lote n.º 5 atribuído a Roberto Carlos Silva Ferreira pelo valor de 6 969,00€.” ----  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que estes processos são 

referentes a pessoas que na altura se encontravam ausentes da região, à exceção desses 

casos ficam a faltar dois contratos de arrendamento com opção de compra e venda que 

também já foram assinados. Para além destas situações fica também por resolver a 

situação de um loto que fica vazio, que, em princípio, é para ser submetido a uma hasta 

pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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


