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ATA Nº 15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE JUNHO 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 sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, no edifício da 

Casa do Povo da Vila Nova, sito À Praça, 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 17 de maio de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 
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presença do público, bem como à senhora Presidente da Direção da Casa do Povo das 

Vila Nova, pela disponibilidade das instalações e à Junta de Freguesia da Vila Nova 

pela hospitalidade demonstrada durante todo o dia e, também, no âmbito da 

“Presidência aberta” à freguesia da Vila Nova, perguntou se alguém pretendia colocar 

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

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Vila Nova, Vasco Lima, usou da 

palavra dando as boas vindas aos presentes, e destacando que, na última “Presidência 

aberta” à freguesia da Vila Nova, se havia falado na questão do saneamento básico e 

que, e pelo que parece, era possível, finalmente, ver “luz ao fundo do túnel” e que esse 

problema está praticamente resolvido, pelo que “tirava o chapéu” à Câmara Municipal, 

por solucionar um problema de muitos anos, que era motivo de preocupação da Junta de 

Freguesia e para o qual foi, finalmente, encontrada o que espera seja uma boa solução. --  

 -------- Terminou agradecendo o empenho da Câmara Municipal na resolução desta 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início ao período antes da ordem do dia o senhor Presidente, no âmbito 

da “Presidência aberta” à freguesia da Vila Nova, destacou que tiveram um conjunto de 

audiências, à semelhança do habitual, bem como reuniões com o associativismo. ---------  

 -------- Prosseguiu informando que estiveram na Sociedade Filarmónica da Vila Nova e 

que, para além dos investimentos que têm vindo a ser apoiados pelo Regulamento 

Cooperar e Desenvolver, continua a carecer de grandes investimentos ao nível das 

infraestruturas, sendo que durante a visita de hoje foi possível constatar as intervenções 

ao nível do palco, subpalco, do teto do palco da teia e do acesso à teia, que parecem 

investimentos de grande monta; assim sendo, foi transmitido aos elementos da direção, 

que acompanhavam a visita, que o ideal seria orçamentar as necessidades identificadas, 

para se saber o custo da intervenção perceber-se, também, a sua dimensão em termos de 

valor. - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Deu conhecimento de que reuniram com a Comissão Fabriqueira da Igreja e, 

resolvida a questão da Igreja de Nossa Senhor da Ajuda, é necessário avançar para a 

intervenção num conjunto de outros imóveis da paróquia, designadamente no passal 

onde já está a decorrer a obra e na Igreja Paroquial, onde existem também algumas 

necessidades ao nível dos altares. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, sobre essa matéria, o orçamento global que a Comissão 

Fabriqueira apresentou ronda os setenta mil euros, para todas as necessidades que estão 

identificadas pela mesma, tendo sido transmitido, da parte do executivo, que fosse 

submetida candidatura ao Regulamento Cooperar e Desenvolver até ao final do mês de 

setembro, conforme está regulamentado, para posterior análise por parte da Câmara 

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

 -------- Deu nota, também, de que assinaram um protocolo com a Junta de Freguesia, de 

cedência precária da casa onde estava instalada a GRATER, para a Junta de Freguesia 
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dinamizar o núcleo museológico, ou a nível recreativo, ou outras de iniciativas que a 

mesma entenda dinamizar. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que decorreu a apresentação, pela PE – Projetos de Engenharia, 

do projeto para a solução do saneamento básico da Vila Nova.  -------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, conforme tinha sido transmitido na última “Presidência 

aberta” na freguesia da Vila Nova, há cerca de seis meses, os técnicos da Praia 

Ambiente estavam a identificar uma solução, sendo que, para se elaborarem os projetos 

em detalhe, essa solução foi adjudicada à PE – Projetos de Engenharia. ---------------------  

 -------- Continuou dizendo que a solução apresentada tem apenas cerca de duzentos e 

quarenta metros de nova conduta e, de resto, é aproveitada toda a conduta existente, 

duas estações elevatórias e uma estação de tratamento, sendo aproveitada quase toda a 

rede que está instalada. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que o valor da intervenção é superior ao que estava inicialmente 

projetado no anteprojeto da Praia Ambiente, que rondava os trezentos e cinquenta mil 

euros/trezentos e trinta mil euros, sendo que o projeto finalizado está orçamentado em 

cerca de quatrocentos e sessenta mil euros. -------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que aquilo que o executivo sempre sinalizou foi que este é um 

assunto prioritário no sentido de se encontrar uma solução e que, encontrada a solução e 

estando as peças concursais concluídas, a Praia Ambiente vai desencadear, rapidamente, 

a abertura dos procedimentos concursais e que, mediante o valor em causa, terá de ser 

por concurso público, para se poder dar início a esses trabalhos. ------------------------------  

 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente à questão do saneamento básico na 

freguesia da Vila Nova, disse que os Vereadores do Partido Social Democrata se 

congratulavam com essa situação e que era bom que tivesse sido encontrada uma 

solução, sendo que esse foi um investimento bastante avultado, que tem, praticamente, 

vinte anos, para o qual nos últimos dezasseis não foi encontrada solução mas, no 

entanto, fica com a dúvida sobre qual o motivo que levou a empresa Praia Ambiente a 

demorar cerca de dezasseis anos para encontrar uma solução para o saneamento básico 

da Vila Nova, sendo um assunto verdadeiramente discutido em vários círculos, 

designadamente na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal e que, portanto, a 

Praia Ambiente, os seus técnicos e os executivos municipais, levaram dezasseis anos a 

tentar encontrar uma solução para o saneamento básico da Vila Nova e que, pelo que 

parece, era, afinal, uma solução simples e não tão complexa e de difícil resolução. --------  

 -------- Concluiu questionando porque razão só dezasseis anos depois se encontrou uma 

solução para o saneamento básico. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que também não sabia responder a essa questão, 

obviamente que pretendiam que fosse mais rápido, mas, no entanto, a solução não é 

assim tão simples, tanto é que o próprio projeto de execução foi adjudicado a outra 

empresa, não tendo sido os próprios técnicos da Praia Ambiente a fazer o projeto final. --  

 -------- Continuou dizendo que o projeto final foi adjudicado à PE – Projetos de 

Engenharia, sendo que os técnicos da Praia Ambiente apresentaram uma perspetiva de 
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solução e um anteprojeto, e, conforme foi dito anteriormente, foi necessário adjudicar 

esse trabalho a outra empresa. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao facto de levar dezasseis anos a encontrar uma solução esclareceu que, 

no seu entender, ainda bem que se encontrou uma solução e espera que essa solução 

funcione. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concordou com o Vereador Rui Espínola quando diz que este assunto foi 

amplamente discutido, mas também nunca ninguém apresentou uma linha de solução, 

não se devendo julgar os técnicos, de forma fácil, por não terem apresentado a solução 

anteriormente, sendo que, quando, no ano passado, apresentaram essa ideia de 

anteprojeto, se adjudicou essa solução e se chegou a esse trabalho. ---------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que não foram dezasseis anos, mas sim 

vinte anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que a questão não tem a ver com o número 

de anos que levou e reiterou que ainda bem que se encontrou uma solução e que o que 

importa, nesta discussão, é que o problema, daqui a ano ou ano e meio, esteja resolvido 

e o saneamento a funcionar mas, no entanto, não poderia deixar de dizer que 

efetivamente e na sua perceção, o saneamento básico da Vila Nova, ao longo dos 

últimos dezasseis anos, nunca foi uma prioridade e, como tal, nunca houve vontade de 

procurar afincadamente a solução. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o Vereador Rui Espínola diz que, nos últimos 

dezasseis anos, o saneamento básico da Vila Nova não foi uma prioridade, mas o certo é 

que, o que está construído, foi construído há vinte anos, pelo que quer acreditar que, de 

acordo com as palavras do Vereador Rui Espínola, nos primeiros quatros anos foi uma 

prioridade e por isso deu no que deu. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que a questão é que quando se fez o 

saneamento, há vinte anos atrás, a solução, para o seu tratamento, era levá-lo 

diretamente até à estação de tratamento da Praia, mas ao longo do tempo foi-se 

percebendo que, tecnicamente, essa solução não era viável, sendo que a solução agora 

encontrada, é no sentido de tratar essas águas mesmo na Vila Nova, ou seja, fazer uma 

estação de tratamento na Vila Nova e fazer a bombagem até à mesma. ----------------------  

 -------- Referiu ainda que esta solução não tem a ver com a solução inicial, a qual foi 

mal projetada pelo respetivo autor do projeto. ----------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à intervenção do senhor Presidente, o Vereador Rui Espínola 

disse que neste processo existem dois ciclos, designadamente, até dois mil e cinco, em 

que houve, efetivamente, um investimento do município da Praia da Vitória em 

questões fundamentais, para as quais até os fundos comunitários estavam direcionados, 

ou seja, para as questões do saneamento básico, tendo havido, sobretudo, um grande 

investimento na Vila Nova e nas Lajes, sendo que estas são obras muito complexas e 

que, posteriormente, se entrou noutra fase, ou seja, na fase de esquecer esse tipo de 

obra, optando-se por um tipo de obras de valência social, pelo que esta questão do 

saneamento básico, nos últimos dezasseis anos e apesar de todas as discussões que 

gerou, não foi uma prioridade, não estando na agenda, porque se tivesse sido colocada 

na agenda, provavelmente já estaria resolvida e por essa razão é que têm estado, nos 

últimos quatro anos e em todas as reuniões, a falar na questão do saneamento básico. ----  
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 -------- O senhor Presidente respondeu que, o que o Vereador Rui Espínola disse é 

completamente falso, porquanto já exerce funções na Câmara desde dois mil e onze, 

recordando-se de que, nessa altura, estava a ser concluída a obra de saneamento na 

Canada dos Serretas, na Vila Nova e, assim sendo e no âmbito das obras de saneamento 

básico, houve uma componente significativa que foi executada há cerca de vinte anos 

atrás, mas, mesmo depois das grandes intervenções em saneamento, continuaram a 

investir milhões de euros em saneamento básico. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os dois ciclos não são minimamente 

comparáveis em termos de investimento e que as prioridades foram clara e 

completamente diferentes. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No respeitante aos contratos de cooperação com as Juntas de Freguesia, o 

Vereador Rui Espínola disse que os mesmos já foram aprovados, mas não assinados, 

questionando o que se passa com essa situação, bem como porque motivo esses 

contratos ainda não foram protocolados. ----------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que desconhece o motivo 

porque ainda não foram protocolados os contratos, mas no entanto, pode averiguar essa 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que esses contratos estão pendentes de 

assinatura e pagamento. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/15) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 7 de junho 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 7 de junho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/15) DESPACHO - DESLOCAÇÕES DOS TRABALHADORES - 

REALIZAÇÃO DO 1º TESTE COVID/19 - PLANO DE CONTINGÊNCIA 
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CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

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

 -------- Presente, para conhecimento, o despacho n.º I-CMPV/2021/921, datado de 27 de 

maio findo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------  

 -------- “Tendo em conta o estipulado no Plano de Contingência Coronavírus/COVID 

– 19 da Câmara Municipal da Praia da Vitória, e uma vez que o referido Plano tem 

de ser atualizado e adaptado de acordo com o regresso normal da população à sua 

atividade; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os despachos N.º I/2020/440, N.º I/2020/441, N.º I/2020/466 N.º 

I/2020/551, N.º I/2020/552, N.º I/2020/625, N.º I/2020/732, N.º I/2020/733, N.º 

I/2020/909, N.º I/2020/1049, N.º I/2020/1050 e N.º I-CMPV/2020/1161, através dos 

quais foram tomadas um conjunto de ações e medidas de prevenção e proteção, no 

sentido de proceder à proteção dos trabalhadores da CMPV e dos seus Munícipes; --------  

 -------- Considerando que já se verifica a necessidade da deslocação de alguns 

trabalhadores/colaboradores da CMPV dentro e fora da Região, determino que: -----------  

 --------  - O regresso ao trabalho presencial daqueles que necessitem deslocar-se para 

destinos com obrigatoriedade de realização de teste à chegada, deve concretizar-se após 

a realização do 1º teste COVID-19 com resultado negativo, mantendo-se para o efeito 

em teletrabalho, sempre que o mesmo seja possível; --------------------------------------------  

 --------  - Sempre que o colaborador necessitar ausentar-se para destinos com 

obrigatoriedade de realização de teste à chegada deve avisar o seu respetivo responsável 

hierárquico com a devida antecedência; -----------------------------------------------------------  

 --------  - Quando o colaborador receber o resultado do 1º teste COVID-19 deve de 

imediato informar o seu respetivo responsável hierárquico de modo a que se coordene o 

seu regresso ao serviço efetivo. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O presente despacho produz efeitos imediatos.” ----------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/15) RELATÓRIO FINAL – “ZONAS BALNEARES DA PRAIA DA 

RIVIERA - CONSTRUÇÃO DE BAR/BALNEÁRIOS DA RIVIERA”: ---------------  

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2021/918), datado de 28 de maio findo, do 

Júri do Procedimento por Concurso Público da empreitada “Zonas Balneares da Praia 

da Riviera – Construção de Bar/Balneários da Riviera”, 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 TREPA – Construção Civil, Ldª., pelo valor de € 227.347,54 (duzentos e 

vinte e sete mil trezentos e quarenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor (4%). ----------------------------------------------------  
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 -------- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/15) PROPOSTA DE APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO 

COMPROMISSO PLURIANUAL DA DESPESA - EMPREITADA DE "ZONA 

BALNEAR DA PRAIA DA RIVIERA - CONSTRUÇÃO DE BAR/BALNEÁRIOS 

DA RIVIERA": --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/925, datada de 31 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Considerando que a Praia da Riviera é uma zona balnear que nos últimos tem 

hasteado a Bandeira Azul da qualidade da água; -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que presentemente esta zona balnear é das mais concorridas do 

concelho; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as estruturas de apoio à zona balnear são manifestamente 

insuficientes, face ao número de utilizadores; ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os nossos serviços elaboraram um projeto para construção de 

Bar e Balneários de apoio a esta praia; ------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- A empreitada de “Zona Balnear da Praia da Riviera – Construção de 

Bar/Balneares da Riviera”, foi adjudicada à empresa TREPA – Construção Civil, Ldª., 

pelo valor de € 236.441,45 (já com IVA incluído), com um prazo de execução de 270 

dias, estando previsto a executados dos trabalhos durante os anos de 2021 e 2022. --------  

 -------- Repartição de despesa: ----------------------------------------------------------------------  

 --------  - 2021 – € 74.832,47 ------------------------------------------------------------------------  

 --------  - 2022 – € 161.608,98 -----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Aprovar e autorizar o compromisso plurianual da despesa e remeta para a 

Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço e submeter à Assembleia Municipal, nos termos da legislação em vigor. ------  

 

 

 -------- (05/15) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO – CAFÉ CANTARIA: -----------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-SRFPAP/2021/338, datado de 21 de maio findo, da Secretaria 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Divisão de 

Administração, ADSE, Passaportes e Licenças, solicitando a este Município, ao abrigo 
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da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, parecer 

relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Café 

Cantaria, sito na Rua Padre Gregório B. Rocha, n.º 5, Vila das Lajes, concelho da Praia 

da Vitória, requerido por Débora Sofia Goulart Agostinho Sousa, designadamente no 

que se refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o 

disposto no nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações 

subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a 

limitação consagrada na alínea h) do n.º 1 do seu artigo 21º. -----------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Nas proximidades do "Café Cantaria", na Rua Padre Gregório Rocha, na vila 

das Lajes, não existe nenhum estabelecimento de ensino, não havendo inconveniente na 

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

 -------- Por despacho datado de 26 de maio findo, do Vereador com competência 

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

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

intermédio do Fax n.º S-CMPV/2021/613, pelo que se apresenta o mesmo para 

ratificação desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- O Vereador Rui Espínola não participou na discussão nem na votação, nos 

termos do disposto no n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com os artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. --------------------------------------  

 

 

 -------- (06/15) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO – BARBEARIA JOCA BRASIL: ---------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-SRFPAP/2021/341, datado de 25 de maio findo, da Secretaria 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Divisão de 

Administração, ADSE, Passaportes e Licenças, solicitando a este Município, ao abrigo 

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

relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Barbearia 

Joca Brasil, sito na Estrada 25 de Abril, n.º 290B, r/c, freguesia de Santa Cruz, concelho 

da Praia da Vitória, requerido por Jorge Miguel Vieira Brasil, designadamente no que se 

refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no 

nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações 

subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a 

limitação consagrada na alínea h) do n.º 1 do seu artigo 21º. -----------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Nas proximidades da "Barbearia Joca Brasil", não existe nenhum 

estabelecimento de ensino, não havendo inconveniente na atribuição de licença da 

prática de jogos lícitos.” ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Por despacho datado de 26 de maio findo, do Vereador com competência 

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

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

intermédio do Fax n.º S-CMPV/2021/611, pelo que se apresenta o mesmo para 

ratificação desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 ---------- 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 trinta 

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: _________________________________________ 
 

 


