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ATA Nº 11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE MAIO 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, 

Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui 

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, no edifício do 

Centro Social de Santa Rita, sito no Largo de Santa Rita, freguesia de Santa Cruz, 

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, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e 

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

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

a deliberação camarária de 19 de abril de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 
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presença do público, bem como à Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória pela 

cedência das instalações do Centro Social de Santa Rita, à Junta de Freguesia de Santa 

Cruz pela hospitalidade demonstrada e ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santa Cruz , que, apesar de nunca colocar em causa os interesses da freguesia de Santa 

Cruz, não deixou de estar sempre presente no centro de vacinação que está instalado em 

Santa Luzia, porquanto também é sua preocupação manter os elevados índices de 

vacinação no Concelho. Portanto o senhor Presidente teve um esforço acentuado no dia 

de hoje, quer na presença e no apoio ao executivo municipal, quer também, como 

enfermeiro, em estar presente no processo de vacinação, que tem mantido todos os dias 

e que tem permitido também que o Concelho esteja, no âmbito dos concelhos dos 

Açores, com melhor índice de vacinação. Assim sendo, agradeceu à senhora Vice-

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz que acompanhou o executivo, nas 

ausências do senhor Presidente, e naqueles que eram os assuntos que estavam 

pendentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da “Presidência aberta” a Santa Cruz, perguntou se alguém pretendia 

colocar alguma questão. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, António Borges, usou 

da palavra para agradecer a “Presidência aberta” na freguesia de Santa Cruz e 

acrescentou que é de louvar este modelo, que teve início no primeiro ano do mandato e 

que se tem mantido ao longo de todos estes anos. Salientou, também, que esta é uma 

forma e um dia em que é possível estar com toda a vereação camarária, trocando 

impressões e projetando o que será feito na freguesia. ------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu destacando os dois projetos apresentados para a freguesia de Santa 

Cruz, designadamente a requalificação da Praceta Doutor Teotónio Machado Pires, que 

era uma zona que estava muito degradada no centro da cidade, e que perante o projeto 

apresentado ficará certamente mais aberta ao público e com uma circulação automóvel 

mais fluída; no âmbito da requalificação das zonas balneares o projeto das novas 

instalações do bar, balneários de apoio e instalações sanitárias da Prainha, que é mais 

um projeto que vem requalificar aquela zona que é muito utilizada, quer durante o verão 

quer durante todo o ano. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que foram abordadas outras questões de apoio que a Junta de 

Freguesia necessita. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente deu nota do modo como decorreu a “Presidência aberta” na 

freguesia de Santa Cruz, destacou a apresentação de dois projetos, designadamente o 

projeto de requalificação da Praceta Doutor Teotónio Machado Pires, que necessita de 

uma intervenção tendo em conta que o tapete rodoviário se encontra em mau estado de 

conservação, sendo que na proposta anunciada prevê-se, para além de se fazer uma 

intervenção na facha de rodagem, que seja feita uma reordenação de toda a zona urbana 

do passeio e de jardim. Assim sendo, no seu entender, o trabalho de arquitetura foi bem 
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conseguido e foi apresentado publicamente, sendo que o projeto foi entregue à Junta de 

Freguesia para que, no prazo de dez dias úteis, a população possa pronunciar-se com os 

comentários que entender por convenientes, para de imediato se lançar a empreitada a 

concurso público. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível da requalificação das calçadas destacou a requalificação das calçadas 

da Travessa e da própria Rua de São Salvador, bem como da Rua do Cruzeiro. ------------  

 -------- Ainda sobre a apresentação dos projetos salientou o projeto de reabilitação e 

ampliação das novas instalações sanitárias, balneários e bar de apoio à zona balnear da 

Prainha e também à Marina da Praia da Vitória.  ------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a par daquilo que tem vindo a ser feito em todo o 

Concelho, ao nível das infraestruturas balneares, esta é uma infraestrutura que vai 

melhorar todo o suporte de apoio à prática balnear, bem como permitir que o próprio bar 

funcione durante todo o ano mesmo em período de inverno. -----------------------------------  

 -------- Relativamente às audiências disse que tiveram as habituais audiências à 

população, sendo que como a “Presidência aberta” teve lugar em Santa Rita, 

naturalmente, as audiências foram mais ligadas a questões e ao foro social e ao apoio a 

habitação, em especial à requalificação de habitações. ------------------------------------------  

 -------- Abordou ainda as audiências relacionadas com o associativismo desta freguesia, 

que também é muito abrangente, muito amplo, e com projetos de diversa intensidade e 

amplitude. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente aos projetos que o senhor Presidente 

apresentou para o bar da Marina e da Prainha, bem como para a Praceta Dr. Teotónio 

Machado Pires, questionou se esses projetos são para realizar até ao final do mandato, 

ou se são projetos que se estendem para além do mandato. ------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que, obviamente, 

apresentavam projetos para terem início no presente mandato. --------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, conforme já foi comunicado, felizmente, estão naquela 

fase em que, além dos compromissos que estavam assumidos, estão com condições de 

avançar com projetos além daquilo que eram os compromissos iniciais, portanto é 

possível ir um pouco além. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à Praceta Dr. Teotónio Machado Pires, disse que o objetivo é 

que até ao final do mês de maio seja possível tratar da contratação pública. ----------------  

 -------- Quanto ao bar da Prainha disse que o objetivo era o mesmo, no entanto, face ao 

conjunto de sugestões que receberam no dia de hoje, assumiu o compromisso de não 

avançar com a contratação pública sem voltar a apresentar publicamente o projeto. -------  

 -------- Ainda relativamente à Prainha referiu que o objetivo é ter tudo preparado para 

que no final da época balnear se possa iniciar a intervenção. ----------------------------------  

 -------- Quanto à intervenção nas calçadas salientou que o objetivo é ter início de 

imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a sua questão se prendia, exatamente, com 

o bar da Marina, sendo que essas obras não irão decorrer durante a época balnear, o que 
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significa que se está perante uma obra que se iniciará, claramente, ou no fim do 

mandato, ou mesmo no próximo mandato, ou seja, estão perante um anúncio de um 

projeto para a freguesia de Santa Cruz. ------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à requalificação do Paul o Vereador Rui Espínola disse que o senhor 

Presidente quando anunciou a sua candidatura à Câmara Municipal da Praia da Vitória 

uma das suas primeiras intervenções foi no sentido de apresentar uma vontade de 

requalificação de toda a zona envolvente ao Paul, que iria desde a Marina até à zona do 

Paul. Assim sendo, perguntou por esse projeto e o que é que está a ser feito 

relativamente a essa matéria. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que do ponto de vista ambiental as coisas foram 

feitas, ou seja, há uma conduta que atravessa desde a zona da Marina até à zona do Paul, 

para permitir o escoamento de águas entre uma zona a e outra. -------------------------------  

 -------- No que se refere à ligação física naquilo que corresponde à ligação entre a 

Marina, a Zona Verde e o Paul, disse que as barreiras arquitetónicas têm vindo a 

desaparecer. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às infraestruturas de apoio, lúdicas e de lazer, referiu que também 

é notório aquilo que tem vindo a ser feito. --------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao espaço para as empresas marítimo turísticas disse que, como é sabido, 

já foi tratado, quer em sede de reunião de Câmara, quer em sede da Assembleia 

Municipal, o próprio regulamento para a gestão dos quiosques destinados a essas 

empresas, os quais ainda não estão colocados nos respetivos locais porque foi adiado 

um ano em virtude da pandemia, serão colocados este verão, estando para breve o início 

dos trabalhos para a sua instalação. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, entretanto, um dos quiosques que estava na zona da Marina já 

transitou para a zona do Paul, sendo que a única questão que está pendente refere-se a 

uma zona que é propriedade privada e tem a ver com o Clube Naval. ------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que naturalmente as vicissitudes e as exigências do Clube 

Naval mudaram com a situação de pandemia, que, obviamente, a Câmara também 

correspondeu e apoiou. -------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que registava a ideia evidente de requalificação 

do senhor Presidente, o que, no seu entender, diz tudo sobre o que foi feito na zona do 

Paul, ao longo destes quatro anos, e sobre aquilo que é anunciado e que não é 

concretizado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou para quando é que está, efetivamente, 

prevista a conclusão da reposição da areia para o areal da Praia Grande, tendo o senhor 

Presidente respondido que quanto à reposição do areal para a Praia Grande, à 

semelhança do que acontece todos os anos, está previsto que para a abertura da época 

balnear esteja concluída a reposição em toda a sua extensão. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou ainda que o município da Praia da Vitória é um 

dos municípios dos Açores que mais cedo inicia a sua época balnear, pelo que vão 

cumprir com a exigência que têm como objetivo, ou seja, em de junho terem tudo 

concluído. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Prossegui dizendo que a única questão que deixa com interrogação, tal como 

aconteceu no ano passado, é que tudo dependerá do tempo e do prazo que a autoridade 

de saúde indique as normas para a abertura da época balnear. ---------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a intenção é abrir a época balnear a um de junho, sendo que no 

ano passado não conseguiram abrir nessa data e abriram a dez de junho, mas mesmo 

assim foram a primeira autarquia dos Açores a abrir a época balnear. No entanto, nesta 

altura, ainda não são conhecidas as regras para a época balnear, portando resta menos de 

um mês para preparar a época balnear e conforme referiu anteriormente estão a 

trabalhar com base nas indicações do ano passado. ----------------------------------------------  

 -------- Quanto à conclusão do Vereador Rui Espínola sobre a requalificação do Paul e 

de que o que foi anunciado não foi concretizado, perguntou o que é que foi anunciado 

que não tenha sido concretizado. De todo o modo registou que estão aqui a falar das 

suas ideias e não das ideias do Vereador Rui Espínola, o que diz muito sobre quem tem 

visão sobre o futuro da Praia.------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que sobre essa matéria está completamente 

tranquilo e que não está numa disputa eleitoral. --------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Travessa da Rua de São Salvador o Vereador Rui Espínola 

perguntou em que moldes vai ser intervencionada, ou seja, vai ser com reposição de 

calçada ou com reposição de asfalto, tendo o senhor Presidente respondido que a 

intervenção será com reposição de calçada. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o projeto do parque de campismo da Praia 

da Vitória, que em tempos também foi uma pretensão, apesar desta não ser a fase 

indicada para falar destas questões atendendo à situação do COVID-19 e existirem 

outras prioridades, mas o facto é que este assunto é recorrente, nomeadamente quando 

há uma reunião de Câmara em Santa Cruz, e questionou o que é que está a ser feito para 

a reconversão desta zona em parque de campismo formalmente constituído, e se isso vai 

ou não ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que transformar aquele espaço 

formalmente e legalmente em parque de campismo nunca esteve nos planos do 

executivo, porquanto isso não é permitido considerando que se encontra em zona de 

proteção do Paul e de todo o projeto ambiental, ou pelo menos nunca foi vista nenhuma 

forma de excecionar a sua criação. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à gestão daquela área esclareceu que antes da pandemia a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz demonstrou, perante a Câmara Municipal, interesse em fazer a 

gestão da mesma, inclusivamente tinha apresentado uma solução com um modelo de 

gestão para a abertura daquele espaço. No entanto, após o período de confinamento não 

voltaram a falar sobre esta solução, sendo que a própria rentabilidade e viabilidade, no 

seu entender, está um pouco colocada em causa, atendendo à situação em que se 

encontra o turismo e também porque o principal meio de transporte para esse mercado 

era os grandes barcos que faziam as viagens inter-ilhas, que o ano passado não 

efetuaram essas ligações e, pelo que se sabe, este ano também não vai acontecer, o que 

não quer dizer que não existem campistas mas a premência de investimento e de 

cuidado é menor. No entanto, nesta fase, é feita a manutenção, mínima, necessária. -------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que seria importante que se fizesse a 

requalificação das escadas de acesso ao Facho, considerando que é um espaço 

agradável, frequentado por algumas pessoas, que pode ser frequentado por muitas mais, 

é um espaço até utilizado em prática desportiva, e tendo em conta que a Junta de 

Freguesia tem esse projeto em mente, questionou qual é a disponibilidade, por parte da 

Câmara Municipal, no sentido de apoiar esse projeto de modo a que o mesmo se 

consiga concretizar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que a Junta de Freguesia de 

Santa Cruz apresentou esse projeto à GRATER, o qual não conseguiu aprovação da 

GRATER por insuficiência de fundos. Para além disso, a Câmara Municipal apresentou 

esse projeto no âmbito das candidaturas ao EEA Grants, ou seja, o mesmo faz parte do 

conjunto dos projetos que estão candidatados pela Câmara Municipal. ----------------------  

 -------- Continuou dizendo que todo o conjunto de investimentos candidatados ao nível 

do EEA Grants, pela última informação que dispõe, na sequência de uma providência 

cautelar levantada ao EEA Grants em Portugal, todos os projetos estão suspensos e 

aguarda-se o desfecho relativamente a isso.-------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se não houver aprovação do EEA Grants 

qual é a disponibilização do Município para apoiar esse projeto, tendo o senhor 

Presidente respondido que, naturalmente, a disponibilidade do Município é total para 

todas aquelas que são as suas infraestruturas, e, conforme disse anteriormente, a Câmara 

está numa fase, felizmente por disponibilidade de recursos, de assumir projetos que nem 

eram compromisso do executivo. Portanto, as “Escadinhas do Facho” nunca foram um 

compromisso do executivo, mas não havendo outra fonte de financiamento, se 

necessário for, a Câmara Municipal vai assumir.  ------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente recordou ainda que está a falar do projeto que estava na 

ordem dos cento e trinta ou cento e cinquenta mil euros, pelo que mesmo para os 

valores que estão disponibilizados, neste momento, pela GRATER seria um montante 

que esgotaria o próprio aviso, daí o Município, se necessário for, está disponível para 

apoiar, naturalmente dentro daquelas que são as prioridades que entender salvaguardar. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola deixou como nota final que esse projeto vai ficar para 

a segunda fase da requalificação da Marina, do Paul e de toda aquela envolvente. ---------  

 -------- O Vereador Tiago Borges relativamente ao abastecimento de água a Santa Rita, 

referiu que numa reunião de Câmara anterior foi dito que havia um problema de falta de 

equipamento para o nó que vira para o Juncal, no início da pista, porém, ao passar nesse 

local parece que a parte em frente à pista ainda não foi intervencionada, tendo 

questionado qual o ponto de situação. -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão o senhor Presidente respondeu que, no respeitante à 

empreitada de adução e abastecimento de água a Santa Rita/Juncal, falta intervencionar 

o troço da Canada da Mesquita, o troço numa parte até ao Juncal e da rotunda até ao 

início do Bairro Americano. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que para além disso, na primeira fase, houve 

atrasos de equipamentos por parte do empreiteiro, e que a parte desse troço ficou 

pendente de autorizações da parte dos americanos e da parte portuguesa, que, entretanto, 

já chegaram. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/11) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 3 de maio 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 3 de maio de 2021, pelo que será 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/11) PROPOSTA – 1.º PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 

AQUISIÇÃO DE TRÊS VIATURAS PARA O APOIO AO SERVIÇO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - POR LOTES: ------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/686, datada de 27 de abril findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “No âmbito do procedimento para “Aquisição de 3 viaturas para apoio ao 

Serviço Municipal de Proteção Civil”, a 21 de dezembro de 2020 foi assinado contrato – 

LOTE 3 – para o fornecimento de um camião gura com a empresa MOTOR 9 – 

Comércio e Serviço Auto, Ldª., com um prazo de entrega de 120 dias. ----------------------  

 -------- Conforme documento em anexo, a MOTOR 9 vem solicitar a prorrogação de 

prazo de entrega da referida viatura até ao próximo dia 15 de junho de 2021. --------------  

 -------- O Pedido de prorrogação de prazo baseia-se única e exclusivamente no atraso no 

fornecimento dos equipamentos “Grua e Grifa”, resultante dos incontornáveis 

condicionalismos na movimentação de carga na Europa ao longo dos últimos meses, 

originados pela pandemia de Covid-19 que além dos efeitos nefastos para a saúde 

pública, continua a condicionar decisivamente a atividade económica em todo o mundo.  

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

apresentado pela MOTOR 9 – Comércio e Serviço Auto, Ldª.” -------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (03/11) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA – 1 (FONTINHAS, SANTA CRUZ E 

LAJES”: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/693), datado de 28 de abril findo, do 

Júri do Concurso Público para a adjudicação da empreitada de “Pavimentação da Rede 

Viária – 1 (Fontinhas, Santa Cruz e Lajes”, do seguinte teor: ----------------------------------  

 -------- “Decorrido o prazo para os concorrentes se pronunciarem sobre o relatório 

preliminar, elaborado nos termos do artº. 122º., do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com o Decreto Legislativo Regional nº. 27/2015/A, de 29 de dezembro, que 

aprova a contratação pública à Região Autónoma dos Açores, que lhes foi enviado, e 

não tendo surgido qualquer observação por parte dos mesmos, decidiu o Júri, passar a 

definitivo o relatório já elaborado, propondo a adjudicação da referida empreitada à 

empresa TRANSJET – Construções e Transportes, Ldª., pelo valor de € 723.002,75 

(setecentos e vinte e três mil dois euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor (4%). ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo nº. 290º.-A, do CCP, solicita-se que seja nomeado Gestor 

do contrato, o Chefe de Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território, Engº. 

Manuel Ortiz. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo 98º., do já mencionado Código, solicita-se a aprovação da 

minuta de contrato.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório Final 

em apreço”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/11) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – SUBMISSÃO DA 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO EMPRÉSTIMO A 

LONGO PRAZO APROVADO PELOS MUNICÍPIOS EM DEZEMBRO DE 2020 

- ADITAMENTO: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o ofício n.º 56/2021, datado de 15 de abril findo, da TERAMB, 

Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, 

informando que, na sequência do ofício referência 12/2021 de 02 de fevereiro de 2021 e 

por ter dado entrada uma nova proposta de financiamento que mereceu uma reavaliação 

das propostas em análise, submetem à consideração deste Município a nova proposta e 

o parecer do Revisor Oficial de Contas sobre os pressupostos do contrato de 

financiamento a ser celebrado entre a Teramb e uma das quatro entidades consultadas 

para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informam, ainda, que submetem assim à decisão dos acionistas a aprovação da 

solução que considerem mais realizável, sendo que a opção de transferência da 

totalidade do empréstimo para a Caixa Agrícola continua a parecer ser a opção mais 

vantajosa para a Teramb. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Informação datada de 16 de abril findo, do Técnico Superior afeto ao Sector de 

Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- “Considerando que de acordo com alínea e) do art.º 20 dos estatutos da Teramb: -  

 -------- «No exercício da tutela sobre a TERAMB, E.M., e em especial da tutela 

económica e financeira, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da Praia da 

Vitória em consenso tem o poder de: --------------------------------------------------------------  

 -------- e) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo prazo.» ----------------  

 -------- Considerando que o art.º 28 dos mesmos estatutos, diz que a empresa pode 

contrair empréstimos a médio e longo prazo, destinando-se prioritariamente à realização 

de investimentos, ou de obras e melhoramentos de interesse público. ------------------------  

 -------- Perante o acima escrito deverá ser apresentado a reunião de Câmara Municipal a 

celebração de empréstimo para autorização.” -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, autorizar a contração do empréstimo em 

apreço, bem como concordar com a opção de transferência da totalidade do 

empréstimo para a Caixa Agrícola por ser a opção mais vantajosa para a Teramb. -  

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (05/11) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – REGINA 

MARIA DE SOUSA DA PONTE RAIMUNDO: ---------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/683, datada de 26 de abril findo, do Vereador em 

regime com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, 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;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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 Regina Maria de Sousa da Ponte 

Raimundo, no âmbito do Artigo 11º do Regulamento: -----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 3 de 

maio de 2021, propõe: --------------------------------------------------------------------------------  

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

comerciais no valor de 75€ por metro quadrado da área comercial referida na licença de 

utilização, até ao limite de 5000€ - valor de 3075€ (três mil e setenta e cinco euros), 

correspondentes ao apoio correspondente à área apresentada (41 metros quadrados) na 

licença de utilização, conforme definido nos números 1 e 2 do Artigo 11º; -----------------  

 -------- 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 4200€ (quatro mil e duzentos 

euros), correspondentes a 175€x24 meses (renda contratualizada de 300€), conforme 

definido no número 4 do Artigo 11º.” --------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/11) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – SAMUEL 

GODINHO VAZ: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/681, datada de 26 de abril findo, do Vereador em 

regime com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, 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, 
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potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

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

 -------- Considerando a necessidade de dinamização social e 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 moradores no território 

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

 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento populacional na 

área designada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesse sentido, 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 Samuel Godinho Vaz, no âmbito dos 

Artigos 6º e 7º do Regulamento: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 3 de 

maio de 2021, propõe: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Minorar em 25% a taxa de IMI – Artigo 6º nº 1; ------------------------------------  

 -------- B) Isentar a taxa de IMT na aquisição de prédio urbano – Artigo 6º nº 2; -----------  

 -------- C) Isentar a taxa de licenciamento para operações de reabilitação e construção; ---  

 -------- D) Apoio na aquisição de habitação própria e permanente inclusive, com 

incentivo no valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de €2637,58€ 

(dois mil seiscentos e trinta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) – Artigo 7º nº1. ----  

 -------- E) Isenção de 50% das tarifas de água, resíduos e saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos – Artigo 7º nº2. ------------------------  

 -------- F) Adiar a atribuição do apoio requerido equivalente a 100% do valor das 

operações logísticas e obrigações legais para com a Cidade relativas à ocupação da via 

pública decorrente das obras de reabilitação em período de festividades, tendo em conta 

que, à data, não é possível aferir o valor a atribuir neste ponto, dada a situação atual de 

incerteza na realização de festividades. ------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/11) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – EMPRESA 

IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA., REPRESENTADA POR 

ANTÓNIO PEDRO ÁVILA SIMÕES: ---------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/682, datada de 26 de abril findo, do Vereador em 

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

 -------- 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 pela Empresa Ideal de Panificação 

Terceirense, Lda., representada por António Pedro Ávila Simões, no âmbito do 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 3 de 

maio de 2021, propõe: --------------------------------------------------------------------------------  

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

comerciais no valor de 75€ por metro quadrado da área comercial referida na licença de 

utilização, até ao limite de 5000€ - valor de 5000€ (cinco mil euros), correspondentes ao 

apoio máximo, tendo em conta a área apresentada (73,83 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 5400€ (cinco mil e quatrocentos 
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euros), correspondentes a 225€x24 meses (renda contratualizada de 450€), 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;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- D) Isenção da taxa de ocupação da via pública e da taxa de emissão do alvará de 

licença ou comunicação prévia nos casos em que os novos projetos comerciais incluam 

intervenções de reconstrução, ampliação, alteração ou modificações de edifício.” ---------  

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

 

 

 -------- (08/11) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – ADRIANO 

MACIEL RIBEIRO: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/684, datada de 26 de abril findo, do Vereador em 

regime com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, 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;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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 Adriano Maciel Ribeiro, no âmbito do 

Artigo 11º do Regulamento: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 3 de 

maio de 2021, propõe: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) 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 4357,44€ (quatro mil trezentos e 

cinquenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), correspondentes a 181,56€x24 

meses (renda contratualizada de 363,11€), conforme definido no número 4 do Artigo 

11º.” --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 dezanove horas e 

cinquenta 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: _________________________________________ 
 

 

 


