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ATA Nº 13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE MAIO DE 2021 
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: 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: Tibério Manuel Faria Dinis e Rui Miguel Mendes Espínola.  

 

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

 

 

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

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

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 pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- 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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Vice-Presidente deu a palavra aos 

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou o ponto de situação do Plano Diretor 

Municipal, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que a semana passada foi 
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enviado para uma empresa que trata da reserva ecológica bruta e que é o último passo 

para se acertar todas as plantas, ainda de acordo com as informações da última reunião 

realizada o ano passado.  -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, caso essa empresa consiga fazer a revisão da parte 

ecológica no espaço de um mês, será, depois e novamente, enviado para a Comissão de 

Coordenação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que a questão da revisão do PDM tem a ver 

com o tempo que demora, havendo projetos que estão pendentes da aprovação dessa 

revisão durante muito tempo e que, passados tantos anos, provavelmente muitas dessas 

questões pendentes já estarão desenquadradas e que, quando o PDM entrar em vigor, 

haverá já necessidade de outras medidas. ---------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/13) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: ------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de maio em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando que, nos termos do 

disposto nos nºs 1 e 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 poderá estar presente na reunião 

do dia 17 de maio de 2021. --------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/13) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 17 de maio corrente, 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 17 de maio 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/13) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA – 2 (FONTE DO BASTARDO, PORTO 

MARTINS, CABO DA PRAIA, SÃO BRÁS, VILA NOVA, AGUALVA, QUATRO 

RIBEIRAS E BISCOITOS”: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/713), datado de 6 de maio corrente, do 

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

viária – 2 (Fonte do Bastardo, Porto Martins, Cabo da Praia, São Brás, Vila Nova, 

Agualva, Quatro Ribeiras e Biscoitos)”, 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 TECNOVIA AÇORES – Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo valor de € 

779.500,00 (setecentos e setenta e nove mil e quinhentos euros), 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/13) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE 

“AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA DO CABO DA PRAIA”: -------  

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/715), datado de 6 de maio em curso, 

do Júri do Concurso Público para a adjudicação da empreitada de “Ampliação e 

Remodelação da Escola do Cabo da Praia”, o qual faz parte integrante da presente ata.---  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Vice-Presidente disse que para esta 

empreitada deram entrada duas propostas uma da empresa TRANSJET – Construções e 

Transportes, Lda. e outra da empresa André Toste & João Paulino, Lda., tendo sido 

adjudicado à empresa André Toste & João Paulino, Lda., pelo valor de duzentos e vinte 

e três mil e cinquenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos, cujo o prazo de execução 

é de trezentos dias. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o relatório final em 

causa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (05/13) “RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DO CENTRO URBANO” – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/786, datada de 11 de maio em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que no Centro Urbano da cidade da Praia da Vitória existem 

diversos arruamentos em que o pavimento em calçada se encontra em mau estado, fruto 

de utilização mais intensiva ou por já ter sido atingido o prazo de duração; -----------------  

 -------- 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 nestes arruamentos não existem redes de drenagem de águas 

pluviais; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a intervenção nestes arruamentos está inserida no PIRUS 

(Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável); ----------------------------------------  

 -------- 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 

174.769,00 €, acrescido de IVA; --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – Abrir uma empreitada para “Recuperação de Calçadas do Centro Urbano”, 

englobando trabalhos nos seguintes arruamentos: -----------------------------------------------  

 --------  - Rua do Cruzeiro ----------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Rua de São Salvador ----------------------------------------------------------------------  

 --------  - Travessa de São Salvador ----------------------------------------------------------------  

 -------- 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 e os n.ªs 1 e 2 do artigo 69 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 180 dias.”-  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins pergunta se a Câmara, com os seus próprios 

funcionários, não tem capacidade para executar esta intervenção, ao que o senhor Vice-

Presidente respondeu negativamente. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (06/13) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – 1.ª RENOVAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/772, datada de 11 de maio 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 os requerimentos de renovação dos apoios à renda 

correspondem a agregados familiares que reúnem 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 os apoios 

constantes do quadro em anexo, correspondente à primeira renovação do apoio à renda, 

com efeitos a partir do dia 1 de junho 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. --------  

 

 

 -------- (07/13) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – 2.ª 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/2021/805, datada de 11 de maio 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 
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sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

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

 -------- Considerando que os requerimentos de renovação dos apoios à renda 

correspondem a agregados familiares que reúnem 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, correspondente à primeira renovação do apoio à renda, com 

efeitos a partir do dia 1 de junho 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. ------  

 

 

 -------- (08/13) 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/2021/802, datada de 11 de maio 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, 
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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 junho 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. --------  

 

 

 -------- (09/13) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: ---------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/811, datada de 12 de maio 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 – 

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 em espécie constantes do 

quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de junho 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. ------  

 

 

 -------- (10/13) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – SARA 

ANDREIA VIEIRA DE OLIVEIRA: -----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/803, datada de 11 de maio corrente, 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 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 Sara Andreia Vieira de Oliveira, no 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 17 de 

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

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

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

incentivo no valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de €1470,43 (mil 

quatrocentos e setenta euros e quarenta e três cêntimos) – Artigo 7º nº1. --------------------  

 -------- C) 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.” -----------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (11/13) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – CARLA 

PATRÍCIA BORGES AZEVEDO CONTENTE FERREIRA: ----------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/804, datada de 11 de maio em curso, 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 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 Carla Patrícia Borges Azevedo Contente 

Ferreira, no âmbito dos Artigos 6º e 7º do Regulamento: -------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 17 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; ---  
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 -------- 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 €965,87 

(novecentos e sessenta e cinco euros e oitenta e sete 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 dos apoios requeridos equivalentes a, primeiro, 100% do 

valor das despesas inerentes às obrigações arqueológicas nas áreas de proteção da Praia 

da Vitória em projetos de reabilitação, por um período de até 6 meses, e, segundo, 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 a sua necessidade e o 

valor a atribuir a ambos os pedidos.”---------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/13) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO - IMPÉRIOS E 

IRMANDADES DO CONCELHO - BODOS 2021: -----------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/799, datada de 11 de maio em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando as restrições impostas às atividades culturais e socias que 

resultam das medidas de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus SARS-

COV 2, doença Covid-19, que não permitem a realização das habituais atividades 

conducentes à realização das tradicionais festas do Divino Espírito Santo, 

nomeadamente os Bodos; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a relevância de preservar as tradicionais festas do Divino Espírito 

Santo, ainda que de forma mais restrita; -----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando as sérias implicações, que a não realização dos Bodos, causa no 

tecido económico do Concelho, nomeadamente, no que se refere ao escoamento do 

vinho de cheiro e ao funcionamento das padarias; -----------------------------------------------  

 -------- Considerando que as entidades têm a situação tributária e contributiva 

regularizadas, conforme documentos entregues nos serviços camarários; -------------------  

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

conferidas pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, designadamente no domínio da 

promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas que permitam minimizar 

os transtornos sociais e económicos que advenham da não realização das Festas 

Tradicionais do Espírito Santo, nomeadamente, os Bodos. -------------------------------------  

 -------- Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, um apoio no 

valor total de 27 390,40€ (vinte e sete mil trezentos e noventa euros e quarenta 

cêntimos), a transferir mediante celebração de contrato programa, cuja minuta se anexa 

à presente proposta, com as entidades e nos valores abaixo: -----------------------------------  

Entidade Valor € 

Associação do Império da Fonte do Bastardo 1272,00 



 

 
Ata nº 13/2021 Página 11 de 17 
 

 

 

 

Associação do Império das Crianças da Praia da Vitória 662,50 

Associação do Império das Fontinhas 1590,00 

Associação do Império de Santa Luzia 1311,75 

Associação do Império do Divino Espírito Santo da Serra de S 

Tiago 
1012,30 

Associação Império São Brás 1052,05 

Império das Figueiras do Paim  1126,25 

Império de São João de Serra de Santiago Lajes 212,00 

Império do Divino Espírito Santo da Agualva 1298,50 

Império do Espírito Santo do Caminho do Concelho 1510,50 

Império dos Outeiros Agualva 1590,00 

Império Espírito Santo das Quatro Ribeiras 556,50 

Irmandade do Divino Espírito Santo da Paroquia da Casa da Ribeira 649,25 

Irmandade do Divino Espírito Santo das Tronqueiras 357,75 

Irmandade do Divino Espírito Santo do Cabo da Praia 927,50 

Irmandade do Divino Espírito Santo do Império da Vila Nova 1987,50 

Irmandade do Divino Espírito Santo do Porto Martins 1886,80 

Irmandade do Divino Espírito Santo Freguesia das Lajes 3975,00 

Irmandade do Império da Rua Serpa Pinto 1060,00 

Irmandade do Império de São Pedro  1126,25 

Irmandade do Império do Bairro de São Pedro dos Biscoitos 980,50 

Irmandade do Império do Rossio 715,50 

Irmandade do Império dos Marítimos 530,00 

Total: 27 390,40 

 -------- Quanto a este ponto o senhor Vice-Presidente esclareceu que esta proposta surge 

no âmbito de uma reunião com os impérios do concelho, para atribuição de um apoio 

destinado à distribuição do pão e do vinho num dos domingos do Bodo, tendo o valor 

sido calculado mediante a informação prestada pelos impérios e com referência ao que 

distribuíram o ano passado. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto a Vereadora Cláudia Martins perguntou o que é que 

mudou do ano passado para este ano, considerando que o senhor Presidente da Câmara, 

no ano passado, havia declarado que não se metia em manifestações religiosas, quando 

o município de Angra do Heroísmo o estava a fazer mas, este ano, decidiu apoiar, 

questionando, portanto, o que é que mudou, de um ano para o outro e o que é que está 

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

 -------- Sobre essa questão o senhor Vice-Presidente respondeu que, já no ano passado, 

foram atribuídos alguns apoios aos impérios, à semelhança do que aconteceu para os 
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instituições em geral, mas que, este ano, se decidiu atribuir um apoio financeiro aos 

impérios porque se esperava que a situação já estivesse melhor. ------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se, este ano, mudaram de opinião 

relativamente ao ano passado, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que, como a 

situação se mantém, decidiram, então, atribuir este apoio. -------------------------------------  

 -------- Ainda quanto a esta questão a Vereadora Cláudia Martins referiu que os 

mordomos fizeram o habitual peditório, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que 

foi transmitido que poderiam fazer o seu peditório e que o apoio da Câmara seria 

considerado como um apoio para as despesas do império. -------------------------------------  

 -------- No que se refere ao apoio atribuído, no ano passado, pela Câmara Municipal de 

Angra do Heroísmo, o Vereador Tiago Ormonde referiu que, o que essa Câmara fez foi 

a distribuição do pão e do vinho, diretamente às pessoas, enquanto que, no caso da 

proposta em apreço, o que se fez foi colocar o ónus dessa distribuição do lado das 

comissões dos impérios, as quais deverão facultar à Câmara Municipal o número de 

casas pelas quais se irá distribuir o pão e vinho e, em função do qual, o apoio financeiro 

será disponibilizado, mas cabendo sempre à própria comissão do império efetuar a 

referida distribuição. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Claúdia Martins questionou o sentido atual dessa opção 

considerando que os impérios já fizeram o peditório para esse fim, tendo o Vereador 

Tiago Ormonde respondido que, apesar de terem feito o peditório, certamente que, nem 

todas as pessoas, contribuíram, nem deram o valor que davam habitualmente. -------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou ainda que, eventualmente, algumas 

freguesias não fizeram o peditório mas, mesmo que o tenham feito, esse apoio da 

Câmara Municipal pode servir para, por exemplo, distribuírem o pão e o vinho no outro 

domingo de Bodo, ou utilizarem no próximo ano e, de qualquer modo, o que a Câmara 

fez foi atribuir um apoio financeiro a esses impérios, devendo ser estes a encontrar os 

seus próprios critérios de distribuição, por forma a que a Câmara não tenha de interferir 

diretamente nas tradições, pois não é a Câmara que está a distribuir o pão e o vinho, mas 

sim, e apenas, a apoiar os impérios nessa distribuição, segundo os critérios que estes 

entendem adequados. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges disse que, conforme é sabido, alguns mordomos dos 

Bodos fizeram o peditório, mas que nem todas as pessoas contribuem, pelo que 

perguntou se, quando os impérios receberem este apoio – que é público – vão distribuir 

o pão e o vinho só pelas pessoas que contribuíram, ou se o vão fazer por todas as 

pessoas, não fazendo muito sentido que sejam os impérios a decidir se vão distribuir só 

pelos que já deram dinheiro. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Alertou também para o facto de, na minuta do contrato-programa, se dizer 

expressamente que o dinheiro é para apoiar os padeiros e os produtores de vinho. ---------  

 -------- Destacou ainda que os Vereadores do Partido Social Democrata não estão contra 

a atribuição do apoio, mas sim contra a mudança de atitude em relação ao ano passado. -   

 -------- A Vereadora Cláudia Martins realçou que, se a finalidade é distribuir pão e 

vinho, então o critério de o fazer apenas às pessoas que apoiaram o Bodo não faz 

sentido, sendo que a escolha desse critério não pode ficar a cargo dos mordomos. ---------  
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 -------- O Vereador Tiago Ormonde referiu que o critério da distribuição tem de ficar, 

precisamente, do lado da comissão, até porque os mesmos variam de império para 

império, tendo a Vereadora Cláudia Martins respondido que não faz sentido a Câmara 

Municipal dar um apoio que fica ao critério de quem o recebe, porque, assim, não está a 

abranger todas as pessoas. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde retorquiu que se há situação que tem critério é esta, 

porquanto são eles próprios a distribuírem, ao que a Vereadora Cláudia Martins replicou 

que todas as pessoas deste concelho são contribuintes e, portanto, pagaram por esse pão 

e por esse vinho. ------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins continuou dizendo que a Câmara Municipal está a 

atribuir um apoio cujo critério de aplicação é definido por quem recebe o apoio. ----------  

 -------- Sobre esta questão o Vereador Tiago Ormonde deu como exemplo o apoio 

atribuído a uma associação filarmónica, ou grupo desportivo, em que nem todos são 

sócios daquela associação ou daquele grupo. -----------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, o que é importante perceber, do ponto de vista dos dinheiros 

públicos, é que o dinheiro é atribuído, que existem critérios para a distribuição desse 

dinheiro e que cada um dos impérios indicou o número de casos para esse efeito. ---------  

 -------- A Vereadora Claúdia Martins referiu que as casas que estão sinalizadas foram 

sinalizadas mediante aqueles que contribuíram para o império, tendo o Vereador Tiago 

Ormonde esclarecido que isso é um critério que é discutido pela própria comissão. -------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde disse ainda que, quando é atribuído um apoio 

público, tem de haver seriedade de quem vai aplicar esse apoio, referindo, por exemplo, 

que, este ano, a Câmara Municipal atribuiu um apoio às sociedades filarmónicas 

independentemente de se saber quem é sócio daquela filarmónica e de quem costuma 

ver o carnaval. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, neste caso, estão a falar de bens que 

vão ser distribuídos pela população, através destes impérios e que este é o objetivo 

principal deste contrato, tendo o Vereador Tiago Ormonde esclarecido que o objetivo 

principal deste apoio é manter a tradição. ---------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente acrescentou que este apoio não é baseado apenas nos 

números deste ano, mas sim num cálculo dos últimos anos, pelo que a questão de haver 

pessoas que não tenham contribuído por dificuldades financeiras não se aplica. -----------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, no seu entender, a Câmara, ao atribuir o 

apoio, deveria estipular um critério ou, pelo menos, dizer que atribuíam este apoio mas 

que pretendiam que todas as casas da localidade fossem abrangidas. -------------------------  

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

 

 

 -------- (13/13) PROPOSTA DE APOIO - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 

CRIADORES DE TOIROS DE TOURADA À CORDA - APOIO ÀS 

GANADARIAS NO SEGUIMENTO DA ATUAL PANDEMIA CAUSADA PELO 

COVID-19: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/831, datada de 12 de maio corrente, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
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 -------- “As festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória assumem, para 

além de uma forte expressão cultural e tradicional enraizada nas populações, também 

um potencial do desenvolvimento turístico e económico; --------------------------------------  

 -------- Considerando que face à atual situação de pandemia provocada pela Covid-19 e 

de acordo com as recomendações emanadas pelas Autoridades de Saúde que estão em 

vigor, particularmente no âmbito da monitorização permanente à evolução da pandemia, 

que preveem uma redução da realização de eventos culturais, desportivos e outros, 

durante o ano de 2021; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a redução de eventos acima referida, contempla uma redução 

também ao nível de espetáculos taurinos, incluindo as Touradas à Corda da Ilha 

Terceira, que fazem parte dos programas das festas das Freguesias e Vila do Concelho 

da Praia da Vitória, o que acarretará enormes problemas económico-financeiros aos 

agentes envolvidos nos referidos eventos taurinos, nomeadamente, às ganadarias; --------  

 -------- Considerando o papel da Associação Regional de Criadores de Toiros de 

Tourada à Corda no apoio e manifestação da preocupação com a subsistência dos seus 

associados; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória apoia as Festas nas 

Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, numa ótica de valorização das 

tradições, nas quais se incluem as touradas à corda; ---------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 

n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, um apoio no valor de 

10.880€ (dez mil oitocentos e oitenta euros) à Associação Regional de Criadores de 

Toiros de Tourada à Corda, mediante a celebração do respetivo contrato programa.” -----  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se, este ano, o critério era o mesmo, ou 

seja, se está relacionado com o número de touradas agendadas no ano transato, tendo o 

senhor Vice-Presidente respondido afirmativamente. -------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/13) PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS 

DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA NAS ZONAS BALNEARES DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/777, datada de 11 de maio em curso, da Vereadora 

com competência delegada, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: --------------------------  

 -------- “Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto 

Legislativo Regional 16/2011/A de 30 de maio, o uso público balnear é assegurado 

através da constituição de zonas balneares às quais está associado um conjunto de regras 

com o objetivo de garantir a segurança e a sustentabilidade da sua utilização; --------------  

 -------- Considerando que de harmonia com o disposto no nº 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

54/2005, de 15 de novembro, as zonas balneares estão sob a administração de uma 

entidade de direito público encarregada da prossecução de atribuições de interesse 

público, a qual pode ser o município territorialmente competente; ----------------------------  
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 -------- Considerando que o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional 

16/2011/A, de 30 de maio, estipula que o Município deve assegurar, nas zonas 

balneares, os serviços de vigilância, assistência e primeiros socorros a banhistas; ---------  

 -------- Propõe-se, com o objetivo de garantir a segurança, a vigilância e a prestação de 

socorro nas zonas balneares, de acordo com a legislação em vigor, que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória delibere, estabelecer um Protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, nos termos da proposta 

que junto se anexa, no valor de 120 000€ (cento e vinte mil euros).” -------------------------  

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

 

 

 -------- (15/13) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE 

INSALUBRIDADE E PENOSIDADE: ---------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/706, datada de 4 de maio em corrente, do Sr. 

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

 -------- “O Orçamento de Estado para 2021, aprovado pela Lei nº 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, no seu artº 24º, vem regulamentar o suplemento remuneratório de penosidade 

e insalubridade a atribuir nos termos e de acordo com as regras previstas para os 

suplementos remuneratórios previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada no Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual (vide artº 

159º). -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no Orçamento de Estado para 2021, o suplemento 

remuneratório de penosidade pode ser atribuído a trabalhadores que: ------------------------  

 -------- 1º - estejam inseridos na carreira geral de Assistente Operacional; ------------------  

 -------- 2º - exerçam funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento 

de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, 

exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas; --------------------------------------  

 -------- 3º no âmbito das funções exercidas referidas no ponto anterior tem de ser 

comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de 

ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde; --  

 -------- 4º - o suplemento é atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em 

que seja reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade baixo ou médio ------------  

 -------- 5º - o valor diário a abonar pode ocorrer num intervalo entre 3,36€ e 4,09€, não 

sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, 

independentemente da sua denominação, para os casos em que se considere um risco 

baixo/médio ou no valor de 15% da remuneração base diária, para os casos em que se 

considere que é de risco alto. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da disposição legal referida, nas autarquias locais compete ao órgão 

executivo, sob proposta financeiramente sustentada do presidente da câmara, definir 

quais são as funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, 

ouvidos os representantes dos trabalhadores e com parecer fundamentado do serviço de 

segurança, higiene e saúde no trabalho. -----------------------------------------------------------  

 -------- Assim e após análise das situações presentes na Câmara Municipal da Praia da 

Vitória, proponho o seguinte: -----------------------------------------------------------------------  
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 --------  - Atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade aos trabalhadores com a 

categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Coveiro, que exercem as 

funções de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas que 

constam da lista anexa. (Anexo I) ------------------------------------------------------------------  

 --------  - No relatório efetuado em termos de higiene e segurança no trabalho (cuja 

cópia se anexa) é concluído que estes trabalhadores estão sujeitos a um risco alto. 

Assim, em termos de impacto financeiro, o orçamento previsto em sede de recursos 

humanos implica a atribuição de um subsídio no valor de 4,53€ – 15% da remuneração 

base diária, uma vez que os 3 trabalhadores propostos recebem uma remuneração base 

de 665,00€, num valor anual de 3591,00€. --------------------------------------------------------  

 -------- Foram ouvidos os Sindicatos nesta matéria.” --------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde explicou que foi feito um levantamento dos 

trabalhadores da Câmara que reuniam os requisitos para receberem esse suplemento, e, 

para já, foram abrangidos os coveiros. -------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (16/13) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - REUNIÕES CAMARÁRIAS 

ORDINÁRIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/859, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- “Considerando que pela proposta n.º I-CMPV/2021/296, datada de 17 de 

fevereiro último, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 22 de fevereiro último, 

foram definidas as datas das reuniões ordinárias públicas, concernentes à iniciativa 

“presidência aberta às freguesias e vila do concelho”, a qual por sua vez foi alterada 

pela proposta n.º I-CMPV/2021/334, datada de 3 de março último, aprovada em reunião 

de Câmara Municipal de 8 de março último, pela proposta n.º I-CMPV/2021/488, 

datada de 22 de março último, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 22 de 

março último, pela proposta n.º I-CMPV/2021/621, datada de 16 de abril findo, 

aprovada em reunião de Câmara Municipal de 19 de abril findo, bem como pela 

proposta n.º I-CMPV/2021/711, datada de 5 de maio corrente, aprovada em reunião de 

Câmara Municipal de 10 de maio em curso; ------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a alteração de circunstâncias, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o reagendamento das seguintes reuniões camarárias públicas que 

haviam sido aprovadas: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 31 de maio reunião ordinária pública e que a mesma se realize na Vila das 

Lajes, pelas 19 horas, no edifício do Centro Pastoral da Vila das Lajes, Rua Pe. 

Gregório Rocha; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 7 de junho 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 causa. --------  
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 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram catorze horas e 

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

assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pelo Técnico Superior. -----------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 


