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ATA Nº 20 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE AGOSTO DE 2021 
 

 

PRESIDÊNCIA: Tibério Manuel Faria Dinis. ---------------------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro 

Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -----------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos nove dias do mês de agosto 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 Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos Armando 

Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, 

Rui Fernandes Nobre de Castro Cláudia Fagundes Martins e 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. ----------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu conhecimento de que, 

relativamente ao Fundo Ambiental e, em princípio, no final do mês de agosto, ou início 

do mês de setembro, estará disponível o protocolo para assinar com o Ministério do 

Ambiente, o qual já se encontra despachado por parte do Ministério das Finanças, 

aguardando-se a receção da minuta para se proceder à sua assinatura. -----------------------  

 -------- Referiu ainda que, conforme disse anteriormente, o mesmo não tem de ser 

concretizado por este executivo municipal, considerando que é uma norma do 

Orçamento de Estado que está válida até trinta e um de dezembro, mas, no entanto, 

tinha intenção de o fazer antes do período eleitoral. ---------------------------------------------  
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 -------- No que se refere à questão do Terceira Tech Island, informou que nada se 

alterou relativamente ao que foi comunicado na última reunião de Câmara, sendo que 

apenas um dos senhorios comunicou à Câmara Municipal a denúncia do contrato, ou 

seja, a não renovação do contrato que terminava a trinta de setembro e que, face a essa 

situação, foi emitido parecer jurídico e comunicado ao senhor Secretário Regional, 

razão pela qual o edifício em causa tem de ser devolvido ao proprietário até final do mês 

de setembro e encontrada uma solução para a Glintt e para a Infossistemas. ----------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que foi transmitido, ao senhor Secretário Regional, que a 

Câmara Municipal está disponível para qualquer solução, aguardando-se orientações por 

parte do Governo Regional. -------------------------------------------------------------------------   

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a questão abordada sobre o Fundo 

Ambiental diz respeito aos terrenos de Santa Rita, ao que o senhor Presidente respondeu 

que não, pois tem a ver com o projeto dos cinco milhões de euros e que, relativamente a 

Santa Rita, o Fundo Ambiental já pagou o que tinha a pagar, tendo a Câmara recebido 

dois milhões e cem mil euros para esse fim e que, portanto, o que se encontra em falta e 

está previsto no Orçamento de Estado, tem a ver com o projeto de captação de água 

junto ao Cabouco do Cume, que é um furo do IROA – Instituto Regional de 

Ordenamento Agrário, ao furo junto ao Clube de Golfe, que é da Praia Ambiente mas 

que não está infraestruturado e, eventualmente, ao Cabrito, de modo a fazer ligação à 

rede do Município, para se desativarem os furos à volta da Base das Lajes, que estão 

sob monotorização desde dois mil e onze. --------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que o objetivo desse protocolo é firmar esse financiamento, 

sendo que, da parte do Ministério do Ambiente, já validaram o projeto e já têm, 

também, a concordância do Ministério das Finanças, aguardando-se a receção da minuta 

do protocolo para validação e assinatura. ----------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual o prazo previsto para a conclusão da 

obra de adução de água a Santa Rita, tendo o senhor Presidente respondido que se 

mantêm os prazos da empreitada que está a decorrer e que o objetivo da empreitada é 

que a sua conclusão ocorra até finais deste mês ou meados do mês de setembro e, no 

limite, até finais do mês de setembro.  -------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que, neste momento, para além de questões 

técnicas existentes, basta ligar a tubagem e será possível desligar o furo do Juncal dois.--  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/20) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE - COMUNICAÇÃO DE GOZO DE FÉRIAS: --------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 29 de julho findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 

de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar 7 dias de férias, de 2 a 8 de 

agosto, 13 dias de 10 a 22 de agosto, 13 dias de 24 de agosto a 5 de setembro, e 6 dias 

de 7 a 12 de setembro de 2021. ---------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/20) DESPACHO - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA 

APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

PARA PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL:----------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento, o despacho n.º I-CMPV/2021/1358, 

datado de 22 de julho em curso, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte 

teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando o Regulamento para Projetos de Interesse Municipal, aprovado 

pela Assembleia Municipal a 23 de dezembro de 2020, por proposta da Câmara 

Municipal, na sua reunião de 09 de dezembro de 2020, e publicado no Diário da 

República, 2ª Série, nº36, de 22 de fevereiro de 2021, que estabelece e regulamenta os 

apoios, regras e procedimentos conducentes ao estímulo necessário à contínua 

revitalização económica e social do Concelho da Praia da Vitória; ---------------------------  

 -------- Considerando, no artigo 7.º do Regulamento para Projetos de Interesse 

Municipal se estabelece que as candidaturas à classificação e inerentes apoios serão 

analisadas por comissão a nomear pelo Presidente da Câmara Municipal, sendo esta 

constituída por personalidades de reconhecida competência, externas à Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, por convite do Presidente da Câmara Municipal; -----------  

 -------- E considerando ser necessária a constituição da referida comissão para 

apreciação da candidatura apresentada por Santos e Toste – Padaria & Pastelaria, Lda. 

para projeto empresarial a implementar no imóvel localizado na Canada dos Pastos, s/n, 

Santa Cruz, 9760-511. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e nos termos dos números 1, 2 e 3 do artigo nº7.º do Regulamento para 

Projetos de Interesse Municipal, determino a nomeação das seguintes personalidades 

para a apreciação da candidatura ao apoio supramencionado: ---------------------------------  

 -------- 1 – Domingos Alberto de Aguiar Borges (presidente) ----------------------------------  

 -------- 2 – Rodrigo Hintze Ribeiro Oliveira Rodrigues -----------------------------------------  

 -------- 3 – Rui Duarte Gonçalves Luís ------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Maria Judite Gomes Parreira -----------------------------------------------------------  

 -------- 5 – Lígia da Conceição Cunha Lucas (relatora) -----------------------------------------  

 -------- A presente comissão tem direito a senha de presença nos exatos termos que é 

aplicável à comissão permanente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” ----------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/20) PROTOCOLO DE CEDÊNCIA PRECÁRIA DO PARQUE DE 

CAMPISMO DOS BISCOITOS – NÃO ABERTURA DO PARQUE DE 

CAMPISMO AO PÚBLICO – PROPOSTA: -------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1389, datada de 4 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a Proposta nº I/1134/2021 de 23 de junho de 2021, propondo que 

a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de Protocolo de Cedência Precária do 

Parque de Campismo dos Biscoitos, entre o Município da Praia da Vitória e o Grupo 

Desportivo dos Biscoitos e o Biscoitos Kickboxing Clube; ------------------------------------  

 -------- Considerando a mútua convergência de interesses e nos termos da deliberação da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, datada de 28 de junho de 2021, e das 

deliberações dos órgãos dos segundos outorgantes, datadas de 25 de junho de 2021, 

celebraram entre si o Protocolo de Cedência Precária do Parque de Campismo dos 

Biscoitos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Protocolo de Cedência Precária do Parque de Campismo 

dos Biscoitos prevê a atribuição de utilização daquela infraestrutura às duas 

coletividades – Biscoitos Kickboxing Clube e Grupo Desportivo dos Biscoitos, assim 

como a atribuição de um apoio financeiro de €9.000,00 (nove mil euros), 

exclusivamente para a aquisição de equipamentos de segurança, equipamentos de 

cozinha e de apoio aos campistas; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que foi detetado pela Divisão de Gestão de Infraestruturas e 

Logística a existência de problemas de infiltrações graves na cobertura do edifício 

principal de apoio ao Parque de Campismo dos Biscoitos que consequentemente estão a 

inviabilizar a infraestrutura elétrica e logo, o abastecimento de energia naquela 

infraestrutura; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os problemas de infiltração (reparação de tela) serão 

solucionados com a intervenção de fornecedor externo (VIPAÇOR – orçamento no 

valor de 10920€ + IVA), agendada segundo disponibilidade do mesmo, apenas para a 

última semana de agosto, não resolvendo os problemas da água já infiltrada nas paredes 

e infraestruturas elétricas; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que conforme parecer da Divisão de Gestão de Infraestruturas e 

Logística é necessário ocorrer um tempo de secagem e arejamento da cobertura e 

paredes, de forma a garantir a segurança da infraestrutura elétrica, não ficando esses 

problemas solucionados de imediato após a intervenção da cobertura, já no final da 

época alta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se assim que a Câmara Municipal delibere aprovar: --------------------------  

 -------- a) A anulação do procedimento contabilístico (entidade credora, compromisso e 

cabimento) e do Protocolo nº 03/2021, celebrado em 29 de julho de 2021, celebrado 

entre o Município da Praia da Vitória e o Grupo Desportivo dos Biscoitos e o Biscoitos 

Kickboxing Clube; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Que o Parque de Campismo dos Biscoitos não abra ao público este verão, de 

forma a ser efetuada a devida reparação de cobertura (agosto/setembro), secagem 

(três/quatro meses) e reparação/instalação elétrica e posterior pintura e reparação de 
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paredes (a partir de janeiro), preparando-se assim a devida abertura nas melhores 

condições, na próxima época alta.” -----------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação, destacando que estava 

tudo preparado para a cedência precária da gestão do Parque de Campismo dos 

Biscoitos mas, no entanto e quando se começou a fazer a preparação dos equipamentos 

elétricos, surgiram problemas ao nível da eletricidade, causados por infiltrações e, 

portanto e como não seria possível, de forma alguma, salvaguardar a rede elétrica, 

tornou-se impossível abrir o Parque de Campismo em segurança, pelo que se optou por 

adjudicar à VIPAÇOR, de imediato e pelo valor de cerca de dez mil euros, os trabalhos 

destinados a solucionar as questões relacionadas com as infiltrações nas paredes e nas 

infraestruturas elétricas, por forma a permitir que, no próximo verão e caso tudo corra 

bem, o Parque esteja operacional. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, durante os últimos quatro anos, os dois 

Vereadores do PSD, Cláudia Martins e Rui Espínola, ou outros em regime de 

substituição, levantaram, inúmeras vezes, o assunto do Parque de Campismo dos 

Biscoitos, dizendo que o Parque de Campismo necessitava de intervenção e que havia a 

necessidade de resolver uma série de problemas com o mesmo e a resposta que 

obtiveram do executivo foi que não era necessário, porque estava tudo a funcionar 

muito bem, que não havia qualquer problema e que o concessionário é que não sabia 

gerir o Parque de Campismo, sendo que o resultado está aqui evidenciado.  ----------------  

 -------- Como conclusão disse que o Parque de Campismo foi cedido a uma instituição 

desportiva e que esta não tem condições para abrir o Parque de Campismo, pelo que a 

Câmara se vê, agora, na situação de ter de resolver este problema. ---------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que este é mais um exemplo da incúria do executivo 

socialista dos últimos quatro anos, associado a outros para os quais os Vereadores do 

PSD andaram, nos últimos quatro anos, a chamar a atenção, parecendo que, a um mês 

das eleições, estão quase todos de acordo; assim, os membros de executivo são 

responsáveis por esta situação, a qual só não está resolvida porque não quiseram, ou não 

tiveram capacidade, de resolver ou, então, fizeram de conta que não havia qualquer 

problema.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, também, que, apesar de ser bom que esta questão se resolva, a resolução 

já vem tarde, considerando que estamos a meio do verão, altura em que o Parque de 

Campismo deveria estar aberto para poder funcionar e ter campistas, à semelhança dos 

outros parques de campismo da ilha. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, que também alertaram para a necessidade de se mudar o 

modelo de gestão do Parque de Campismo dos Biscoitos, passando, eventualmente, por 

um protocolo com a Junta de Freguesia dos Biscoitos, como acontece, por exemplo, 

com a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião e o Parque de Campismo da Salga, o 

que, o senhor Presidente e todo o executivo, liminarmente rejeitaram em várias reuniões 

de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que, durante quatro anos, os Vereadores do PSD sempre 

falaram no Parque de Campismo dos Biscoitos e no Bar do Abismo e que, apesar deste 

último estar – bem ou mal – resolvido, o que o futuro dirá, quanto ao Parque de 
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Campismo, o resultado está agora à vista, ou seja, após quatro anos, não resolveram 

absolutamente nada. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que o Parque de Campismo dos Biscoitos sempre 

foi uma preocupação de todos os sete elementos que compõem a Câmara Municipal, 

quer pela voz dos Vereadores do PSD, quer pelo conjunto de propostas que, por este 

executivo, foram submetidas a reunião de Câmara ao longo destes quatro anos, tendo 

sido apresentadas várias soluções, incluindo a abertura de um concurso público para o 

qual, infelizmente, só apareceu um proponente. --------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão disse que, o que já estava referenciado pelos técnicos, 

foi corrigido e que o que, entretanto, foi sendo referenciado pelos mesmos, está agora a 

ser corrigido, conforme é possível comprovar pela documentação. ---------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, ao contrário do que foi dito pelo Vereador Rui 

Espínola, não se arrendou aquele espaço a nenhuma instituição, o que foi deliberado, foi 

um apoio de nove mil euros para as instituições adquirirem equipamentos para gerirem 

o Parque de Campismo. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à suposta rejeição da proposta de protocolo com a Junta de 

Freguesia dos Biscoitos, referiu que, pelo que tem conhecimento, a Câmara Municipal 

nunca rejeitou qualquer proposta dessa Junta de Freguesia, porque, simplesmente, nunca 

houve qualquer proposta da mesma para gerir o Parque de Campismo e que as únicas 

entidades que se mostraram disponíveis para gerir aquele espaço foram, precisamente, 

aquelas com quem foi celebrado o protocolo, ou seja, o Grupo Desportivo dos Biscoitos 

e o Biscoitos Kickboxing Clube. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola respondeu que não corresponde à verdade a afirmação 

do senhor Presidente de que não foi proposto articular esta situação com a Junta de 

Freguesia, porquanto, em reunião de Câmara e por variadíssimas vezes, os dois 

Vereadores do PSD falaram nisso e deram como exemplo a situação da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo com a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, 

relativa à gestão do Parque de Campismo da Salga; no entanto e considerando que o 

dono do Parque de Campismo é a Câmara Municipal, entende que é do interesse da 

Câmara Municipal contactar a Junta de Freguesia e perguntar se a mesma está 

interessada na gestão, o que, pelo que tem conhecimento, nunca aconteceu, mas poderia 

ter acontecido e, se tivesse, provavelmente a questão da abertura do Parque de 

Campismo, em tempo útil, já estava resolvida. ---------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão das concessões, o senhor Presidente disse que, no início do 

mandato, havia um concessionário que estava em funções e que, posteriormente, se 

lançou um concurso público a privados, tendo a ideia de que tal foi aprovado por 

unanimidade e que concorreu um único interessado, o qual geriu o Parque de Campismo 

até há cerca de cinco/seis meses e que, nessa altura e apesar de não ter ficado escrito, 

ocorreram conversações com várias entidades dos Biscoitos, incluindo a respetiva Junta 

de Freguesia dos Biscoitos, para se saber quem estaria interessado em gerir o Parque, 

sendo que, os únicos que demonstraram interesse nisso foram o Grupo Desportivo dos 

Biscoitos e o Biscoitos Kickboxing Clube, tendo sido com estes que se formalizou o 

protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, a resposta do senhor Presidente não 

corresponde exatamente à verdade porque, apesar de ser evidente que, quando este 

executivo tomou posse, já existia um concessionário em exercício de funções e que, 

entretanto, foi aberto um concurso público, acontece que este concurso foi realizado 

com o objetivo de que a mesma entidade se pudesse candidatar a fundos comunitários, 

para realizar um conjunto de intervenções no Parque de Campismo, a troco do 

prolongamento da concessão por mais alguns anos mas, ao fim de cerca de um ano e 

meio, começou a perceber-se que a mesma entidade não teria capacidade para cumprir o 

acordado com a Câmara Municipal, pelo que, a partir dessa altura, os Vereadores do 

PSD começaram a alertar para a situação, tal como a Junta de Freguesia também fez, 

referindo-se que não existiam condições para manter este concessionário no Parque de 

Campismo dos Biscoitos, pelo que este problema não teve o seu início há quatro ou 

cinco meses, mas sim há muito mais tempo do que isso, sendo que o executivo nunca 

quis denunciar esse contrato. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu, que numa reunião de Câmara anterior, o Vereador 

Rui Espínola disse que o concessionário do Parque de Campismo tinha entregue a 

concessão e recorda-se de, na altura, ter dito que isso era falso e que apesar do mesmo 

ter, informalmente, abandonado a concessão, quem denunciou o contrato foi a Câmara 

Municipal e, portanto, foi a Câmara Municipal quem atuou dentro do contratualizado e 

nos termos da lei, para assumir a gestão do Parque de campismo. ----------------------------  

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

 

 -------- (04/20) AQUISIÇÃO DE PARCELAS DE TERRENOS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA "EIXO PEDONAL DE LIGAÇÃO DA CIDADE 

AO PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA” – PROPOSTA: ----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1374, datada de 2 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na sequência do estudo do impacto ambiental da obra “Eixo Pedonal de Ligação 

da Cidade ao Porto da Praia da Vitória” foi necessário reformular o projeto em questão; -  

 -------- A reformulação em apreço obriga à aquisição de mais área de dois dos terrenos 

que ficam junto ao futuro passeio pedonal e dos quais já tínhamos adquirido uma 

parcela de cada;----------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- É também necessário adquirir um terreno e parte de outro para a execução desta 

obra; --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro adquirir: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1- Prédio rústico inscrito na respetiva matriz, do Serviço de Finanças da Praia da 

Vitória, sob o artigo 1218 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da 

Vitória, sob o número 405 pelo valor de 6 132,00€ e uma parcela de terreno com a área 

de 440 m², a desanexar do prédio rústico inscrito na respetiva matriz, do Serviço de 

Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 1219 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Praia da Vitória, sob o número 405, pelo valor de 4 844,04€, ambos sitos na 

Ribeira de Santo Antão, Freguesia de Santa Cruz, Concelho da Praia da Vitória, de que 
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é proprietário André Câmara Toste, residente na Rua do Marquês, n.º 16-A, Angra do 

Heroísmo; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- Parcela de terreno, com a área de 88,70 m², a desanexar do prédio rústico sito 

Às Tronqueiras, Freguesia de Santa Cruz, Concelho da Praia da Vitória, inscrito na 

respetiva matriz, do Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 2263 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória, sob o número 5998, de 

que são proprietários os herdeiros de Francisco Sales Violante, representados pelo 

cabeça de casal da herança Anselmo de Lima Violante, residente na Estrada do Juncal, 

nº. 52, Freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória, pelo valor de 967.71€; -------------------  

 -------- 3- Parcela de terreno com a área de 161m², a desanexar do prédio rústico sito na 

Ribeira de Santo Antão, Freguesia de Santa Cruz, Concelho da Praia da Vitória, inscrito 

na respetiva matriz, do Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 1220 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória, sob o número 4790, de 

que são proprietários os herdeiros de Josefina Maria Martins Borges representados pela 

cabeça de casal da herança José Roberto Borges Mendes, residente em 1309 Isengard 

Court, San José, Califórnia 95121, Estados Unidos da América do Norte, pelo valor de 

1.756.51€.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se todos os terrenos estão comprados, tendo 

em conta que esta obra já está em curso, tendo o senhor Presidente respondido que 

estavam em falta estes três terrenos. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente mais disse que as parcelas dos terrenos já haviam sido 

adquiridas de acordo com o inicialmente projetado, mas que, entretanto, se tornou 

necessário comprar mais área para que a obra passe mais um pouco para dentro de terra.  

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

 

 

 -------- (05/20) AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INTEGRAR O FUTURO 

PARQUE EMPRESARIAL DAS LAJES – PROPOSTA: ----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1382, datada de 3 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Para dar continuidade ao processo de aquisição dos terrenos necessários para a 

implementação do futuro Parque Empresarial das Lajes, propõe-se, nos termos do artigo 

33º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 75/2013 de 13 de setembro, adquirir os seguintes prédios:  

 -------- 1- Prédio rústico, com a área de 484 m², sito ao Lajedo, freguesia das Fontinhas, 

concelho da Praia da Vitória, inscrito na respetiva matriz, do Serviço de Finanças da 

Praia da Vitória, sob o artigo 185 e descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Praia da Vitória, sob o número 1457, de que são proprietários Maria Laurete da Silva 

Gaspar Gomes e Constantino da Silva Ávila Gomes, ambos residentes na Cruz de São 

Brás, n.º88, São Brás, Praia da Vitória, pelo valor de 3.630,00€. ------------------------------  

 -------- 2- Prédio rústico, com a área de 484 m² sito Lajedo, freguesia das Fontinhas, 

Concelho de Praia da Vitória, inscrito na respetiva matriz, do Serviço de Finanças da 

Praia da Vitória, sob o artigo 175 e descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Praia da Vitória, sob o número 2445, de que são proprietário os herdeiros de Francisco 

Caetano Ávila representados pela cabeça de casal da herança Maria Eugenia Ferreira,  
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residente na Rua Padre Alfredo Alves Lucas, n.º 34, Freguesia de São Brás, Praia da 

Vitória, pelo valor de 4.530.00€. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 3- Prédio rústico com a área de 763,70m², sito ao Lajedo, freguesia das 

Fontinhas, Concelho de Praia da Vitória, inscrito na respetiva matriz, do Serviço de 

Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 3106, descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Praia da Vitória, sob o número 2855, de que é proprietária Maria de Fátima 

de Meneses Fagundes, residente À Igreja, nº. 202, Vila das Lajes, Praia da Vitória pelo 

valor de 7.195,00€. ------------------------------------------------------------------------------------               

 --------  4- Parcela terreno com a área de 726 m², do prédio rústico, sito ao Lajedo, Vila 

das Lajes, Concelho de Praia da Vitória, inscrito na respetiva matriz, do Serviço de 

Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 2259 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Praia da Vitória, sob o número 2498, de que são proprietários de 1/2 os 

herdeiros de José Godinho Gomes, representados por Maria Laudelina Gloria Gomes 

Relvas,  residente na Rua dos Remédios, n.º 118, Vila das Lajes, Praia da Vitória, pelo 

valor de 5.524,00€. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5- Parcela Terreno com a área de 968,25 m², do prédio rustico sito ao Lajedo, 

Vila das Lajes, Concelho de Praia da Vitória, inscrito na respetiva matriz, do Serviço de 

Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 3666 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Praia da Vitória, sob o número 4685, de que é proprietário Avelino Vieira 

Toste, residente na Rua Camilo Castelo Branco, n.º11- 1ºEsq., Monte Tapada – 

Agualva- Cacem, pelo valor de 14.520,00€.” -----------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente deu nota de que faltam adquirir oito 

prédios, sendo que, de acordo com a nota remetida hoje pela Divisão Administrativa, 

ainda será possível chegar a acordo para duas ou três parcelas, mas que para as restantes 

terá de se partir para a expropriação. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre o Parque Empresarial disse que continuam a aguardar o parecer da 

Direção Regional do Ambiente, para se poder remeter o processo para visto do Tribunal 

de Contas, sendo que a empreitada está adjudicada, mas, atendendo ao valor em causa, 

não é possível iniciar os trabalhos sem o visto do Tribunal de Contas. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quando é que foi pedido esse parecer da 

Direção Regional do Ambiente, tendo o senhor Presidente respondido que foi no âmbito 

da última comunicação do Tribunal de Contas, ou seja, há cerca de um ou dois meses. ---  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que o parecer só foi solicitado porque o 

Tribunal de Contas evidenciou essa necessidade, mas que, de acordo com a análise 

técnica da Câmara Municipal, o mesmo não era necessário e que, de acordo com a 

conversa que teve com o senhor Secretário Regional do Ambiente, a única justificação 

para a sua necessidade, seria, eventualmente, a dimensão do loteamento. -------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou sobre quem é que define os valores de 

aquisição destes terrenos, ao que o senhor Presidente respondeu ser um perito avaliador, 

o qual faz a avaliação de acordo com o Código das Expropriações, sendo que, neste 

momento, as aquisições são feitas por mútuo acordo e com base no parecer do perito 

avaliador, tendo a Câmara Municipal alguma margem para negociar dentro dos valores 

propostos pelo perito e pelo privado, mas se este último não quiser vender por mútuo 

acordo, está no seu legitimo direito. ----------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, por exemplo, o prédio um e o prédio 

dois, comparativamente, têm a mesma dimensão, estão situados, basicamente, na 

mesma localização, mas têm uma discrepância de valores de cerca de mil euros, daí a 

sua questão. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, no âmbito dos valores do perito avaliador, 

há depois uma margem de negociação e quando não é possível chegar a acordo, parte-se 

para a expropriação mas, no entanto, quando se adquire por expropriação, todos os 

proprietários recebem, tendencialmente, menos do que receberiam por acordo, mas, por 

outro lado, o processo é muito mais moroso. -----------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/20) LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE SÃO 

BRÁS – PROPOSTA: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1383, datada de 3 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- Considerando o Regulamento de Apoio à Legalização de Edificações na 

Freguesia de São Brás, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 5 de novembro de 

2018 e na Assembleia Municipal de 16 de novembro de 2018, e publicado em Diário da 

República a 4 de dezembro de 2018 com aviso n.º 17982/2018; ------------------------------  

 -------- Considerando que os pressupostos da aprovação do Regulamento de Apoio à 

Legalização de Edificação na Freguesia de São Brás se alicerçam na promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

freguesias, particularmente, as residentes no aglomerado de edificações construídas 

ilegalmente e totalmente concluídas na Canada do Baldio, Freguesia de São Brás; --------  

 -------- Considerando que o referido Regulamento confere à Câmara Municipal da Praia 

da Vitória, no âmbito das suas atribuições, um conjunto de medidas destinadas a apoiar 

a legalização dessas habitações, assim como, a apreciação de assuntos no âmbito do 

definido no Regulamento; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem vindo, desde a 

data da publicação do Regulamento a realizar as diligências necessárias para a 

regularização do aglomerado de edificações ilegais; --------------------------------------------  

 -------- Considerando que a fragilidade económica e social dos proprietários os impede 

de, por si só, regularizar a situação de ilegalidade em que se encontram, nomeadamente, 

concretizar o direito de propriedade. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para que se alcance tal desiderato é imperativo proceder-se ao 

pagamento de imposto de selo;----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, propõe-se que se delibere: ----------------------------------------------------  

 -------- Apoiar, no montante de 2.591.54€ (dois mil quinhentos e noventa e um euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), o Sr. Carlos Manuel Nunes Gonçalves, morador na Rua 

do Baldio, n.º 10, S. Brás, NIF 188.922.822, cujo a minuta do contrato programa se 

anexa.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (07/20) ESCOLA DO AREEIRO – CONTRATO DE CEDÊNCIA DE 

UTILIZAÇÃO – JUNTA FREGUESIA DE FONTINHAS-CÂMARA 

MUNICIPAL – PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1388, datada de 4 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que nos termos do n.º 2, do artigo 23º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, o Município dispõe de competências no domínio da educação; -------------------  

 -------- Considerando que nos termos do n.º 2, da alínea f), do artigo 35º, compete ao 

Presidente da Câmara, outorgar contratos em representação do município;  -----------------  

 -------- Considerando que a Junta de Freguesia das Fontinhas é proprietária do prédio 

urbano localizado no Areeiro, freguesia das Fontinhas, concelho da Praia da Vitória, 

descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o nº 972 e inscrito 

na respetiva matriz, do Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o nº 817; -------------  

 -------- Considerando que a Junta de Freguesia das Fontinhas, acorda ceder à Câmara 

Municipal, a título precário e gratuito, o gozo da utilização do prédio supracitado, para a 

instalação de uma creche; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se a este executivo aprovar a celebração do contrato de cedência de 

utilização, anexo à presente proposta.” ------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que os Vereadores do PSD vão votar 

favoravelmente esta proposta e que, certamente, a proposta de contrato já foi pré 

acordada com a Junta de Freguesia mas, no entanto e considerando que a Câmara irá 

utilizar património da Junta de Freguesia e como, também e por diversas vezes, já aqui 

referiram, os parcos recursos das Juntas de Freguesia, deveria ser atribuído um valor 

simbólico a este contrato, uma vez que as Juntas de Freguesia necessitam de verbas, 

independentemente de se saber que a Câmara está  a investir em património da Junta de 

Freguesia e que será mais um serviço disponibilizado à freguesia. ----------------------------  

 -------- O senhor Presidente concordou com o que a Vereadora Cláudia disse mas, no 

entanto, acrescentou que seria importante, depois, esclarecer isso com o Tribunal de 

Contas, designadamente, como é que se doa um edifício a uma Junta de Freguesia, 

como é que se vai pagar, depois, uma renda por esse edifício e como é que a Camara 

ainda vai, depois, investir no património da Junta de Freguesia. ------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual o valor deste investimento, tendo o 

senhor Presente respondido que não sabe precisar o valor correto, mas que tem ideia de 

que rondará os oitenta ou cem mil euros, mais IVA. --------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/20) CORREÇÃO DA CANADA DO TENTILHÃO – PROPOSTA: -------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1376, datada de 3 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “A Canada do Tentilhão, liga a Estrada Regional 1 – 1.ª (Álamos Bravos – Santa 

Cruz) à Canada Nova no Cabo da Praia, foi aberto há cerca de 20 anos e por 
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impossibilidade de acordo com um dos proprietários, nunca foi possível corrigir o seu 

perfil em toda a sua extensão, faltando corrigir o entroncamento com a estrada regional. -  

 -------- Considerando que este arruamento foi projetado para ter uma largura constante 

de 6,0 metros; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que no início do arruamento existe uma construção, que na altura 

da abertura do arruamento estava arrendada a uma pessoa idosa e que não foi possível 

chegar a acordo com o proprietário da mesma para efetuar uma correção que permitisse 

manter a largura da via sempre constante; ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, entretanto, a referida moradia ficou devoluta e foi 

posteriormente vendida; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o presente proprietário pretende recuperar a construção e está 

disposto a negociar a cedência da parcela necessária à correção do arruamento; -----------  

 -------- Considerando que o proprietário propõe que o município retire a área necessária 

e que em contrapartida lhe seja concedido uma verba de 15.000,00 €, ficando as obras 

de consolidação da moradia e execução de muros à sua responsabilidade; ------------------  

 -------- Considerando que a estimativa orçamental para realização destes trabalhos era 

de 22.811,32 €; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que esta a oportunidade para efetuar esta operação e que a mesma 

se tornará novamente muito difícil após a recuperação da moradia, o que deverá ocorrer 

brevemente de acordo com informação colhida; -------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – Que seja aceite a proposta apresentada pelo Sr. Ricardo Mendes (atual 

proprietário do prédio), para isso podermos resolver esta situação que já dura há cerca 

de 20 anos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual a extensão do muro, ao que o senhor 

Presidente respondeu que a proposta, efetivamente, só fala dos metros quadrados que 

são integrados no domínio público da via, sendo que, o que fica detalhado na cláusula 

quarta, é a execução de um muro, os acessos e a consolidação da construção.  -------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu ainda que isso está validado na documentação, 

apesar de não constar na documentação remetida para a reunião de Câmara mas, 

contudo, fica mais barato do que se fosse a Câmara Municipal a realizá-lo e que são 

trinta e sete metros quadrados que são cedidos à via, resolvendo-se assim um problema 

antigo, mas se entenderem não deliberar nesta reunião, o ponto poderá ser incluído na 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o proposto poderia ser deliberado nesta 

reunião, mas solicitava que essa informação fosse disponibilizada posteriormente, o que 

o senhor Presidente se disponibilizou a fazer. ----------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/20) INUMAÇÃO DE CADÁVER – NOÉMIA DE SOUSA PEREIRA - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1372, datada de 2 de agosto corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (10/20) INUMAÇÃO DE CADÁVER – CARLOS FERNANDO DA SILVA - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1373, datada de 2 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (11/20) INUMAÇÃO – EMILIANO BETTENCOURT BORGES 

PACHECO - PROPOSTA: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1337, datada de 3 de agosto corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (12/20) RECLAMAÇÕES APRESENTADAS NA SECÇÃO DE OBRAS – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO: -------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando as questões levantadas pela Sra. Vereadora, Eng.ª Raquel Borges, 

no decorrer da reunião de Câmara Municipal de 26 de julho de 2021, relativas à demora 

na resposta a reclamações apresentadas na Secção de Obras da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, foi solicitado o levantamento de todas as reclamações existentes na 

Seção de Obras da CMPV e que ainda não obtiveram resposta. -------------------------------  

 -------- Informação datada de 28 de julho corrente, do Chefe da Divisão de 

Investimentos e Ordenamento do Território, do seguinte teor: ---------------------------------  

 -------- “Sou a informar que não há registo de reclamações na secção de obras da CMPV 

a aguardar resposta.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (13/20) SECÇÃO DE OBRAS – PROCESSOS PARA APROVAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL - PROPOSTA: -------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1387, datada de 4 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------  

 -------- a) Nos termos dos artigos 23.º e 26.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações, aprovação dos processos abaixo mencionados, constantes do anexo I; ---------  

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

01/2021/107 António Eduardo 

Rodrigues Fagundes  

Construção de anexo Canada da Fonte - 

Biscoitos 

01/2021/96 Tatiana Maria Pires 

Gil e Fábio Nelson 

Dias Andrade 

Demolição e 

ampliação de moradia 

unifamiliar 

Caminho Velho dos 

Galinheiros, n.º 22 –  

Vila Nova 

01/2021/77 Maria Lasalete 

Ribeiro de Lima 

Tavares  

Substituição de 

cobertura 

Caminho do Recanto, n.º 

25 – Porto Martins  

01/2021/100 Jessica de Fátima 

Ferreira Andrade 

Construção de 

moradia unifamiliar 

Fontinha - Fontinhas 

01/2021/76 André Borges de Lima Ampliação de moradia 

unifamiliar 

Canada da Bezerra, n.º 

39 – Vila Nova 

05/2021/204 Bruno Lima Certidão de 

Compropriedade 

Caminho do Juncal – 

Santa Cruz 

01/2020/157 Francisca Nunes da 

Costa Barrela 

Construção de parede 

divisória 

E.R. n.º1-1ª, Pedreiras, 

n.º 7 - Lajes 

01/2021/71 Ruben Filipe Pereira 

Andrade e Sónia 

Patrícia Evangelho 

Narciso 

Construção de 

moradia unifamiliar 

Canada Grande - 

Agualva 

01/2021/40 Ana Luísa de Sousa Remodelação e Canada do Rego, n.º 22F 
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Pereira ampliação de moradia - Biscoitos 

01/2021/78 Orlando Dias Silveira, 

rep. por José Carlos 

Espínola  

Construção de 

garagem 

Rua de Mangas - 

Biscoitos 

01/2021/57 Fabíola Sabino Gil  Construção de 

moradia unifamiliar 

Canada do Testo - 

Biscoitos 

01/2018/50 Matthew Ormonde 

Mendes  

Construção de 

moradia unifamiliar – 

Licença Especial 

Rua dos Fundões - Lajes 

01/2019/65 Maria Manuela de 

Meneses Monteiro 

Baptista 

Atribuição do Número 

de Polícia  

Rua das Fontinhas - 

Lajes 

01/2018/41 António Martinho 

Toste Pires 

Caducidade do 

Licenciamento 

Caminho das Beiras, 

Casa da Ribeira – Santa 

Cruz 

01/2019/44 Sónia Borges Ávila Atribuição do número 

de polícia  

Presa do Ourives – Fonte 

do Bastardo 

01/2020/151 Bruno Alexandre 

Oliveira Ormonde 

Recuperação e 

modificação de 

moradia e legalização 

de anexo 

Canada João Lopes - 

Lajes 

09/2021/1 LiderCasa – Mediação 

Imobiliária, Lda 

Atribuição do número 

de polícia 

Rua do Picão - Lajes 

05/2021/211 Lusomoradal – 

imóveis e 

Investimentos, Lda 

Certidão de 

Compropriedade 

Canada da Arquinha, 

Casa da Ribeira – Santa 

Cruz 

05/2021/209 Cátia Marlene Cota 

Meneses 

Certidão de 

Compropriedade 

São Lázaro – Santa Cruz 

05/2011/208 Cátia Marlene Cota 

Meneses 

Certidão de 

Compropriedade 

São Lázaro – Santa Cruz 

04/2021/12 Libério Manuel Pires 

Goulart 

Pedido de Informação 

Prévia 

Rua do Picão, n.º 67 – 

São Brás 

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

 

 

 -------- (14/20) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – ANGELA 

DE JESUS DUARTE VIEIRA: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1375, datada de 3 de agosto em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 
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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, por Ângela de Jesus Duarte Vieira, em 

representação de Duarte Vieira Unipessoal, Lda., no âmbito do Artigo 11º do 

Regulamento: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 9 de 

agosto 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 7200€ (sete mil e duzentos 

euros), correspondentes a 300€x24 meses (renda contratualizada de 650€), 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. --------------------------------------------  
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 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

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

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

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 


